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Editorial

Od redakcji

Die diesjährige Fußball-Europameisterschaft ist das größte Sportereignis in der Geschichte Polens. Das internationale Fußballfest
stellt eine besondere Herausforderung für den polnischen Staat
dar, denn noch vor wenigen Jahren fehlte in Polen die Infrastruktur für ein solches Turnier. In kurzer Zeit mussten Stadien
gebaut, Straßen, Flughäfen und Bahnstrecken modernisiert
werden. Getragen von der Euphorie der Orangenen Revolution
von 2004 hat sich der polnische Fußballverband gemeinsam
mit ukrainischen Partnern um die Ausrichtung des Turniers
beworben. Das Sportereignis sollte über die Grenze der Europäischen Union zwei Nationen mit schwieriger gemeinsamer
Geschichte verbinden, der Sport das friedliche Zusammenleben
der Völker demonstrieren. Doch mittlerweile hat sich das politische Klima in der Ukraine grundlegend gewandelt, das Land
entfernt sich von demokratischen Standards. Viele Ukrainer haben ein gespaltenes Verhältnis zur Fußball-EM, sie freuen sich
auf den Fußball in den Stadien von Kiew oder Donezk und befürchten gleichzeitig, dass das Turnier von der Regierung propagandistisch genutzt werden kann. Die diesjährige FußballEuropameisterschaft ist auch ein wichtiges deutsch-polnisches
Ereignis. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für das Turnier souverän qualifiziert und wird ihr Quartier in Danzig aufschlagen, ihre Vorrundenspiele aber zunächst in der Ukraine
bestreiten. Wir sind uns als DIALOG-Redaktion bewusst, dass
sich viele unserer Leser für den Fußball nicht interessieren und
vom Turnier abwenden werden. Dennoch möchten wir auch
denjenigen von Ihnen, sich von der EM distanzieren, empfehlen,
die Artikel über den Fußball in der neuen DIALOG-Ausgabe
zu beachten. Die meisten der von uns präsentierten Texte konzentrieren sich nicht alleine auf den Sport. Katrin Schröder
geht in ihrer Reportage den Fragen nach, ob es Polen gelungen
ist, zur EM die Infrastruktur zu modernisieren, und welchen
ökonomischen Nutzen das Land von dem Ereignis haben wird.
Gerhard Gnauck, Polen- und Ukraine-Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“, zeichnet ein Porträt der Ukraine am
Vorabend der Europameisterschaft. Besonders lesenswert ist
der Essay des Gleiwitzer Germanisten Marcin Wiatr, der am
Beispiel des oberschlesischen Fußballs zeigt, wie interessant
der Sport als Spiegel der wechselhaften europäischen Geschichte
sein kann. „Spielst du für uns oder gegen uns?“, das war jahrzehntelang die deutsch-polnische Schlüsselfrage im Fußball.
Sie beschäftigt sicherlich auch heute noch nicht wenige Fußballanhänger. Doch hoffe ich, dass wir uns während der EM
weniger auf die nationale oder ethnische Zugehörigkeit der
Fußballhelden, denn ganz auf die Schönheit des Sports konzentrieren werden.

Tegoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to największe
wydarzenie sportowe w historii Polski. To międzynarodowe
święto sportu stanowi szczególne wyzwanie dla państwa polskiego, ponieważ jeszcze przed kilkoma laty brakowało w Polsce infrastruktury umożliwiającej zorganizowanie takiego turnieju. W krótkim czasie musiano wybudować stadiony oraz
zmodernizować drogi, lotniska i linie kolejowe. Niesiony euforią pomarańczowej rewolucji z 2004 roku, Polski Związek
Piłki Nożnej ubiegał się o zorganizowanie rozgrywek wspólnie
z ukraińskim partnerem. Wydarzenie sportowe miało ponad
granicami Unii Europejskiej połączyć dwa narody o wspólnej,
trudnej historii, za pomocą sportu zademonstrować ich pokojową koegzystencję. Jednak w międzyczasie klimat polityczny
na Ukrainie uległ gruntownej zmianie, a sąsiad oddala się
od demokratycznych standardów. Wielu Ukraińców ma ambiwalentny stosunek do Euro 2012 – cieszą się na mecze na
stadionach Kijowa czy Doniecka, jednocześnie obawiając, że
rząd wykorzysta turniej do celów propagandowych. Tegoroczne
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są również ważnym wydarzeniem dla stosunków polsko-niemieckich. Niemiecka reprezentacja bez problemów zakwalifikowała się do rozgrywek,
zostanie zakwaterowana w Gdańsku, jednak jej mecze eliminacyjne będą miały miejsce najpierw na Ukrainie. Redakcja
DIALOG-u zdaje sobie sprawę z tego, że wielu naszych czytelników nie interesuje się piłką nożną i potraktuje turniej
obojętnie. Mimo to chcielibyśmy zwrócić uwagę również tych
z Państwa, którzy spoglądają na Mistrzostwa Europy z dystansem, na artykuły o piłce nożnej znajdujące się w niniejszym
wydaniu magazynu. Większość przedstawionych przez nas
tekstów nie koncentruje się wyłącznie na sporcie. Katrin Schröder w swoim reportażu szuka odpowiedzi na pytania, czy
Polska przed zbliżającym się Euro 2012 poradziła sobie z modernizacją infrastruktury oraz jakie korzyści ekonomiczne
przyniesie jej to sportowe wydarzenie. Gerhard Gnauck, polski
i ukraiński koresponent dziennika „Die Welt”, szkicuje portret
Ukrainy w przededniu Mistrzostw Europy. Na szczególną
uwagę zasługuje esej gliwickiego germanisty Marcina Wiatra,
który na przykładzie piłki nożnej na Górnym Śląsku pokazuje,
jak ciekawy może być sport jako zwierciadło zmiennej europejskiej historii. „Grasz dla nas, czy przeciwko nam?” – to
przez dekady kluczowe pytanie w polsko-niemieckiej piłce,
które zapewne i dziś zaprząta wielu miłośników futbolu. Mam
jednak nadzieję, że podczas Mistrzostw Europy skupimy swoją
uwagę nie tyle na narodowej czy etnicznej przynależności bohaterów boiska, ile na pięknie tej dyscypliny sportowej.
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PANORAMA
Bundespräsident Joachim Gauck in Polen • Bundespräsident Joachim Gauck ist vom 26.–27. März 2012 zu seiner ersten
Auslandsreise seit Amtsantritt nach Polen gereist. Der Besuch in Polen sei eine „Herzensangelegenheit“ gewesen, teilte der Bundespräsident mit. Joachim Gauck begann seinen Antrittsbesuch mit einem Treffen mit Polens Präsidenten Bronisław Komorowski. Beide
Staatsoberhäupter sprachen künftige Termine für Treffen und Initiativen ab, u. a. die Fortführung der Schirmherrschaft über das Deutsch-Polnische Jugendwerk. Am zweiten Tag
traf sich der Bundespräsident mit Premierminister Donald Tusk und der Sejmmarschallin
Ewa Kopacz. Gauck teilte mit, er freue sich, dass er in Warschau „einer Offenheit und Herzlichkeit begegne“, die er nie als selbstverständlich ansehen würde. Darüber hinaus freue
ihn die Intensität, mit der in Polen der „europäische Gedanke“ fortgeführt werde.

Prezydent Joachim Gauck z wizytą w Polsce • Prezydent Republiki Federalnej
Joachim Gauck przebywał w dniach 26–27 marca 2012 r., w pierwszych dniach po zaprzysiężeniu, z wizytą w Polsce. „Podróż do Polski jest wyborem mojego serca” – powiedział.
Joachim Gauck rozpoczął wizytę od spotkania z prezydentem Bronisławem Komorowskim.
Prezydenci podjęli decyzje dotyczące kalendarza wspólnych spotkań i inicjatyw, m.in. patronatu nad polsko-niemiecką współpracą
młodzieży. Następnego dnia prezydent spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i marszałek Sejmu Ewą Kopacz. Gauck podkreślił,
że cieszy się, iż odczuł w Warszawie „otwartość i serdeczność, której wcale nie uważa za oczywistą”, i że bardzo cieszy go intensywność, z jaką „w Polsce kontynuowana jest idea europejska”.
Ehrenmedaille „Bene Merito“ für Gesine Schwan • Am 21. März überreichte Polens Außenminister Sikorski in Berlin
die Ehrenmedaille „Bene Merito“ an Gesine Schwan. Die ehemalige Koordinatorin der Bundesregierung für die grenznahe und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit der Republik Polen wurde für ihre Verstärkung der
Rolle Polens auf internationaler Ebene sowie ihr Engagement für die deutsch-polnischen
Beziehungen ausgezeichnet. Schwan verwies stets auf die Bedeutung der Annäherung
und des besseren Verständnisses zwischen Polen und Deutschen. Sie war mit polnischen
Oppositionellen befreundet. Als Koordinatorin der Bundesregierung für die Zusammenarbeit mit Polen (2004–2009) trug sie in Deutschland stets dazu bei, Polen besser zu verstehen. Gesine Schwan studierte Romanistik, Geschichte und Philosophie – sie ist u .a. mit
der Philosophie von Leszek Kołakowski vertraut, über die sie ihre Doktorarbeit verfasste.
In den Jahren 1999–2008 war sie Rektorin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder) und es ist ihr zu verdanken, dass sich gleichzeitig das Collegium Polonicum in
Słubice entfalten konnte. Gegenwärtig ist sie Präsidentin der Humboldt-Viadrina School
of Governance. Die Ehrenmedaille „Bene Merito“ ist eine zivile Auszeichnung, die seit 2009
durch den polnischen Minister für Auswärtige Angelegenheiten an Polen sowie Bürger anderer Staaten verliehen wird, die durch ihr
Engagement die Rolle Polens auf internationaler Ebene stärken.

Odznaczenie „Bene Merito” dla Gesine Schwan • Gesine Schwan otrzymała 21 marca w Berlinie z rąk ministra Sikorskiego odznakę „Bene Merito”. Była pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw stosunków z Polską została uhonorowana za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej i zaangażowanie w sprawy polsko-niemieckie. Zawsze podkreślała wagę zbliżenia
i lepszego zrozumienia Polaków i Niemców. Przyjaźniła się z polskimi działaczami opozycji. Jako pełnomocnik niemieckiego rządu
do spraw stosunków z Polską (2004–2009) niestrudzenie uwrażliwiała niemieckich przyjaciół na kwestie polskie. Gesine Schwan studiowała romanistykę, historię i filozofię – jest m.in. znawcą filozofii Leszka Kołakowskiego, o której napisała rozprawę doktorską.
W latach 1999–2008 była rektorem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki niej rozwijało się jednocześnie Collegium Polonicum w Słubicach. Obecnie jest dyrektorem berlińskiej prywatnej szkoły wyższej Humboldt-Viadrina School
of Governance. Odznaka Honorowa „Bene Merito” to odznaczenie cywilne przyznawane od 2009 r. przez ministra spraw zagranicznych
RP Polakom oraz obywatelom państw obcych, którzy swoją działalnością wzmocnili pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Weimarer Dreieck der Außenminister in Berlin • Am 29. Februar 2012 trafen sich auf Einladung Bundesaußenministers
Guido Westerwelle die Außenminister des Weimarer Dreiecks, Radosław Sikorski sowie Alain Juppé. Gesprächsschwerpunkte waren
die europäische Politik, insbesondere der künftige EU-Haushalt, sowie die Lage in Syrien und Belarus. Bundesaußenminister Westerwelle bezeichnete Frankreich, Polen und Deutschland als „gemeinsamen Motor der europäischen Integration“. Die Minister waren sich darüber einig, dass neben der Suche nach
Auswegen aus der gegenwärtigen Krise auch der europäischen Zusammenarbeit ein neuer
Impuls gegeben werden muss. Beispielgebend dafür können die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik, aber auch die Ausgestaltung des nächsten EU-Haushalts sein. Die drei
Außenminister sprachen sich besorgt über die Lage in Belarus aus und waren sich darüber
einig, dass aufgrund der jüngsten Vorgehensweise der Regierung Belarus’ gegen Polen und
die EU weitere Sanktionen folgen müssen, sollte sich die Menschenrechtslage in dem Land
nicht verbessern. Gleichzeitig wollen sie die Zusammenarbeit mit der weißrussischen Zivilgesellschaft intensivieren. In einer Erklärung zeigten sich die Außenminister Frankreichs,
Polens und Deutschlands über die andauernde dramatische Lage in Syrien besorgt. Es wurden drei Ziele für die internationale Politik
festgelegt: das Ende der Gewalt, der Zugang zur humanitären Hilfe und die Unterstützung des demokratischen Neuanfangs im Land.
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Spotkanie ministrów państw Trójkąta Weimarskiego w Berlinie • 29 lutego br. w Berlinie, na zaproszenie ministra
spraw zagranicznych RFN Guido Westerwellego, odbyło się spotkanie szefów dyplomacji państw Trójkąta z udziałem ministrów Radosława Sikorskiego i Alaina Juppégo. Głównymi tematami rozmów były polityka europejska, a zwłaszcza przyszły budżet UE, sytuacja
w Syrii i na Białorusi. Minister Westerwelle określił Francję, Polskę i Niemcy „wspólnym motorem integracji europejskiej”. Ministrowie
są zgodni, że obok znalezienia rozwiązania wyjścia z obecnego kryzysu, trzeba nadać nowy rozmach europejskiej współpracy. Za
przykład może tu posłużyć Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, a także opracowanie nowego budżetu Unii. Szefowie dyplomacji Trójkąta wyrazili zaniepokojenie i troskę w związku z sytuacją na Białorusi. Zajęli wspólne stanowisko wobec ostatnich posunięć władz białoruskich odnośnie Polski i całej UE, w którym zapowiadają dalsze sankcje, jeśli przestrzeganie praw człowieka na
Białorusi się nie poprawi. Jednocześnie wyrazili wolę intensyfikacji współpracy z tamtejszym społeczeństwem obywatelskim. W formie przyjętej deklaracji szefowie dyplomacji Francji, Polski i Niemiec dali wyraz obawom w związku z utrzymującą się dramatyczną
sytuacją w Syrii. Określa ona trzy cele polityki międzynarodowej: zakończenie przemocy, otwarcie dostępu dla pomocy humanitarnej
oraz zapoczątkowanie demokratycznych przemian w tym kraju.
Anthologie über Danzig und Europa erschienen • „Danziger Identitäten. Eine mitteleuropäische Debatte“ lautet der Titel der auf Deutsch erschienenen Anthologie über Danzig. Herausgeber Basil
Kerski stellte Essays, Reportagen sowie Interviews mit herausragenden Schriftstellern und Intellektuellen
zusammen, wie etwa Paweł Huelle, Stefan Chwin, Donald Tusk oder Peter Oliver Loew, die in den vergangenen zwanzig Jahren in Polen veröffentlicht wurden. Die Anthologie dokumentiert die Debatten rund um
das Thema der polnischen und deutschen Geschichte Danzigs, der Identität der Polen und Europas und
zeigt die unternommene Anstrengung der Nachkriegsgeneration in Polen, eine von ideologischen Verfälschungen und Stereotypen unabhängige Geschichte der mitteleuropäischen Ostseemetropole zu schreiben.
Das Buch wurde vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa in Potsdam verlegt.
Ukazała się antologia esejów o Gdańsku i Europie •

Pod tytułem „Gdańskie tożsamości.
Środkowoeuropejska debata” ukazała się w języku niemieckim antologia tekstów o Gdańsku. W książce tej
Basil Kerski zebrał eseje, reportaże i rozmowy wybitnych pisarzy i intelektualistów, jak Paweł Huelle, Stefan
Chwin, Donald Tusk czy Peter Oliver Loew, które ukazały się w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Antologia dokumentuje
debatę na temat polskiej i niemieckiej historii Gdańska oraz tożsamości Polaków i Europy, prezentuje wysiłek powojennej generacji
Polaków włożony w budowanie wolnej od ideologicznych fałszerstw i stereotypów opowieści o historii środkowoeuropejskiej metropolii nad Bałtykiem. Książka ukazała się nakładem Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie.

Usedomer Literaturpreis für Olga Tokarczuk • Der diesjährige Usedomer Literaturpreis ging an Olga Tokarczuk. Mit dem Preis werden Schriftsteller ausgezeichnet, die sich
in hohem Maße dem Europäischen Dialog in Geschichte und Gegenwart verpflichtet fühlen.
Tokarczuk erhielt den Preis für ihr bisheriges literarisches Schaffen, in dem sie „die Thematik
der mitteleuropäischen Grenzregion Niederschlesiens aufgreift“. Sie setze sich mit der Vergangenheit dieses Gebietes auseinander, beschreibe die Gegenwart und schlage eine Brücke
in die Zukunft – hieß es in der Begründung. Der Preis wurde am 1. April zum Abschluss der
Usedomer Literaturtage übergeben. Die diesjährigen Literaturtage auf der Insel Usedom, die
sowohl auf deutscher wie auf polnischer Seite stattfanden, waren der Literatur Niederschlesiens, aber auch der Literatur des rumänischen Siebenbürgens, Estlands und Kasachstans gewidmet.
Uznamska Nagroda Literacka dla Olgi Tokarczuk •

Olga Tokarczuk została tegoroczną laureatką Uznamskiej Nagrody Literackiej. Wyróżnienie przyznawane jest za wkład
w europejski dialog o historii i czasach współczesnych. Pisarka otrzymała nagrodę za dotychczasowy dorobek literacki, w którym
„porusza problemy środkowoeuropejskiego regionu granicznego – Dolnego Śląska”. „Zajmuje się przeszłością tego obszaru, opisuje
życie współczesne i buduje mosty na przyszłość” – napisano w uzasadnieniu decyzji. Nagrodę wręczono 1 kwietnia br. na zakończenie
Uznamskich Dni Literackich. Tegoroczny festiwal literatury na wyspie Uznam, który odbywał się po niemieckiej i po polskiej stronie
granicy, poświęcono literaturze z Dolnego Śląska, a także m.in. z rumuńskiego Siedmiogrodu, Estonii i Kazachstanu.

Neues Lehrbuch über die Gesellschaft Polens für den Unterricht an deutschen
Schulen • Das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt hat ein weiteres Lehrbuch für den Unterricht an
deutschen Schulen unter dem Titel „Polnische Gesellschaft“ (Hrsg. Manfred Mack, Matthias Kneip) herausgegeben. In 13 Kapiteln werden u. a. Themen wie Politik, Kultur, Medien und die Situation der Jugend in
Polen behandelt. Die einzelnen Kapitel wurden von elf Autoren erarbeitet. Um den Schülern Polen auf verständliche Weise näherzubringen, wurden Vergleiche zu den Verhältnissen in Deutschland gezogen – beispielsweise im Hinblick auf die Verfassung oder die Nationalhymne. Im Mai 2012 wird das Lehrbuch durch
eine Begleitausstellung für Schulen und andere Bildungseinrichtungen ergänzt. Auf 18 Tafeln werden zentrale Aspekte des Lehrbuchs vorgestellt. Die Begleitausstellung kann vom Institut kostenlos ausgeliehen
werden. (www.deutsches-polen-institut.de)
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Nowy podręcznik dla niemieckich szkół o polskim społeczeństwie •

Ukazał się kolejny podręcznik dla niemieckich szkół zatytułowany „Polnische Gesellschaft” (Polskie społeczeństwo) pod redakcją Manfreda Macka i Matthiasa Kneipa,
wydany przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie. W 13 rozdziałach książki poruszane są m.in. tematy dotyczące polityki, kultury, mediów i sytuacji młodzieży w Polsce. Do pracy nad poszczególnymi rozdziałami zaproszonych zostało 11 autorów. Aby przybliżyć uczniom Polskę w przystępny sposób, zastosowano porównania do rzeczywistości niemieckiej – np. pisząc o konstytucji czy
hymnie przywołuje się niemieckie odpowiedniki. W maju 2012 r. podręcznik uzupełni wystawa dla szkół i innych placówek oświatowych. Na 18 planszach przedstawione zostaną główne zagadnienia książki. Wystawę będzie można nieodpłatnie wypożyczyć
w siedzibie Instytutu. (www.deutsches-polen-institut.de)

Neues Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts zum Thema Regionen •

Das neue Jahrbuch des Deutschen
Polen-Instituts Darmstadt „Jahrbuch Polen 2012. Regionen“ stellt die vielschichtige Problematik der Regionen in Polen vor. Die Publikation besteht aus mehreren Artikeln, Reportagen und literarischen Auszügen, die der polnischen
Provinz gewidmet sind. Im ersten Teil geht u. a. Józef Krzyk auf den Erfolg der territorialen Selbstverwaltungsreform von 1990 ein. Iwona Sagan beleuchtet die Debatte über das „Polen A“ und das „Polen
B“ im Zusammenhang mit der aktuellen Regional- sowie Metropolenpolitik. Janusz A. Majcherek konzentriert sich auf das Wahlverhalten der Gesellschaft in ausgewählten geografischen Regionen – während in Ost- und Zentralpolen die konservativen Parteien Zulauf erhalten, werden in den westlichen
und nördlichen Teilen Polens sowie in nahezu allen großen Agglomerationszentren liberale und linke
Parteien bevorzugt. Jacek Schmidt schreibt über jene Regionen, die lange Zeit als „Wiedergewonnene
Gebiete“ bezeichnet wurden, und geht auf den schwierigen Weg der dort angesiedelten Bevölkerung
zur Akzeptanz der dortigen „kulturellen Landschaft“ ein. Krzysztof Karwat setzt sich in seinem Artikel
mit den regionalpolitischen Unterschieden Oberschlesiens im Zusammenhang mit der lokalen Autonomiebestrebung auseinander. Hans-Christian Trepte schreibt über die literarischen und kulturellen
Räume der polnischen Grenzgebiete. Im Literaturteil des Jahrbuchs werden Gedichte von Kazimierz
Brakoniecki, Reportagen von Katarzyna und Jacenty Dędka sowie Texte von Kazimierz Kutz, Daniel
Odija, Mariusz Sieniewicz und Michał Olszewski vorgestellt.

Nowy rocznik Deutsches Polen-Institut na temat regionów • Najnowszy rocznik Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie „Jahrbuch Polen 2012. Regionen” przedstawia wielowarstwowy obraz problematyki regionów w Polsce. Publikacja składa
się z kilkunastu artykułów, reportaży i fragmentów literackich poświęconych polskiej prowincji. W części pierwszej znalazły się m.in.
rozważania Józefa Krzyka o sukcesie reformy samorządowej z 1990 r. Iwona Sagan przedstawia debatę o Polsce „A” i Polsce „B” w kontekście aktualnej polityki regionalnej oraz obszarów metropolitarnych. Janusz A. Majcherek zajmuje się preferencjami wyborczymi
społeczeństwa poszczególnych regionów geograficznych; gdy wschodnia i centralna Polska głosuje na partie konserwatywne, to obszary zachodnie i północne oraz praktycznie wszystkie wielkie aglomeracje preferują partie liberalne i lewicowe. O regionach, które
długo nazywano „ziemiami odzyskanymi”, oraz o trudnej drodze osiedlonych tam ludzi do akceptacji miejscowego „krajobrazu kulturowego” pisze Jacek Schmidt. Regionalno-polityczną odmienność Górnego Śląska z uwzględnieniem lokalnego ruchu autonomicznego przedstawia Krzysztof Karwat. Hans-Christian Trepte pisze o literackich i kulturowych przestrzeniach polskiego pogranicza.
W części literackiej rocznik prezentuje wiersze Kazimierza Brakonieckiego, reportaże Katarzyny i Jacentego Dędków oraz teksty Kazimierza Kutza, Daniela Odiji, Mariusza Sieniewicza i Michała Olszewskiego.
Deutsch-Polnische Medientage in Schwerin • Vom 14.–16. Mai
finden in Schwerin die 5. Deutsch-Polnischen Medientage statt. Das diesjährige Motto lautet „Länderspiele: Europa im Turnier“ und knüpft an die
nahende Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine an. Journalisten und Experten werden in der Landeshauptstadt Schwerin darüber
diskutieren, wie Europa politisch und wirtschaftlich in der „Champions League“ bleiben kann und welche Herausforderungen Polen und Deutschland
in der Krisenzeit zu bewältigen haben. Während der Branchendiskussionen
über Medien und Politik werden Themen wie grenzüberschreitender Journalismus, soziale Netzwerke, Blogs und Twitter und deren
Auswirkungen auf die „alten“ Medien erörtert. Aber auch regionale Themen aus der deutsch-polnischen Grenzregion stehen auf der
Agenda. Den feierlichen Akzent der Medientage wird die Gala zur Verleihung des Deutsch-Polnischen Journalistenpreises bilden. In
diesem Jahr wird der Preis bereits zum 15. Mal vergeben. Aus den eingesandten Beiträgen wählen die Juroren die Preisträger in Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen aus. Veranstalter der Medientage sind die Robert Bosch Stiftung und die Stiftung für deutschpolnische Zusammenarbeit.Diesjähriger Gastgeber ist das Land Mecklenburg-Vorpommern. (www.medientage.org)

Polsko-Niemieckie Dni Mediów w Schwerinie •

W dniach 14–16 maja w Schwerinie odbędą się V Polsko-Niemieckie
Dni Mediów. Tegoroczne motto „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze” nawiązuje do zbliżającego się wielkiego wydarzenia
sportowego w Polsce i na Ukrainie – Euro 2012. W stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego dziennikarze oraz eksperci będą dyskutować, w jaki sposób utrzymać Europę pod względem politycznym i gospodarczym w „lidze mistrzów” oraz na temat wyzwań czekających Polskę i Niemcy w dobie kryzysu. Podczas dyskusji branżowych o sprawach medialno-politycznych poruszane będą tematy
dotyczące roli i kondycji dziennikarstwa transgranicznego, a także portali społecznościowych, blogów, Twittera i ich wpływu na tradycyjne media. Zaplanowano również debaty na aktualne tematy o polsko-niemieckich regionach przygranicznych. Uroczystym
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zwieńczeniem Dni Mediów będzie gala, w trakcie której wręczona zostanie po raz piętnasty Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wybierze laureatów w kategoriach prasa, radio i telewizja. Organizatorami Dni
są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja im. Roberta Boscha, a gospodarzem kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze
Przednie. (www.dnimediow.org)

Zentrum für Polenstudien in Halle und Jena • An den Universitäten in Halle-Wittenberg und Jena wird ein Zentrum
für Polenstudien eingerichtet. Die Entscheidung für den Zuschlag wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit,
der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung und dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) gefällt. Insgesamt haben
sich zehn renommierte Universitäten beworben, die vielfältige Projekte vorgestellt hatten. Die Bewerbungen zeugen von einem offensichtlichen Bedarf
an der Polenforschung sowohl in den östlichen, als auch westlichen Bundesländern. Die Stiftereinrichtungen begründeten ihre Entscheidung zur Errichtung eines Zentrums für Polenstudien an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg sowie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena damit,
dass diese Universitäten ein anspruchsvolles, interdisziplinär angelegtes
Konzept modern verstandener area studies vorlegten. Die Förderung sieht
vor, einen Lehrstuhl einzurichten und Forschungsvorhaben für drei bis fünf
Jahre zu bezuschussen. Von den ausgewählten Universitäten wird erwartet,
dass diese sich entscheidend an der Finanzierung beteiligen sowie die Kosten des Zentrums nach Ablauf der Förderung übernehmen. Einzelheiten
über die Arbeit des Lehrstuhls werden gemeinsam von der Universitätsleitung und den Vertretern der Stiftereinrichtungen abgestimmt. Somit entsteht nun neben der bereits etablierten Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und dem Mainzer Polonicum ein weiteres Zentrum
für fächerübergreifende polenbezogene Studien.
Powstaje ośrodek studiów polonoznawczych w Halle i Jenie •

Na uniwersytetach w Halle-Wittenberdze i Jenie
powstanie Centrum Studiów Polonoznawczych. Decyzję o przyznaniu środków na to przedsięwzięcie podjęła Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej wraz z Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki oraz Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD). Ostatecznego wyboru dokonano spośród dziesięciu renomowanych uniwersytetów, które przedłożyły zróżnicowane projekty. Zgłoszenia
świadczą o tym, że zapotrzebowanie na studia polonoznawcze istnieje zarówno we wschodnich, jak i w zachodnich landach. Fundatorzy zdecydowali o przyznaniu środków na zorganizowanie Centrum Studiów Polonoznawczych uniwersytetom Marcina Lutra
w Halle-Wittenberdze i Fryderyka Schillera w Jenie, uzasadniając wybór ciekawymi, interdyscyplinarnymi projektami nowocześnie
rozumianych area studies przedstawionych przez te uczelnie. Dotacja obejmuje stworzenie katedry i prowadzenie działalności badawczej w okresie od trzech do pięciu lat. Od wybranych uniwersytetów oczekuje się znacznego zaangażowania finansowego oraz
przejęcia kosztów działalności Centrum po wygaśnięciu przyznanej dotacji. Szczegóły dotyczące działalności nowej katedry ustalą
kierownictwa uniwersytetów wraz z przedstawicielami fundatorów. Nowy ośrodek interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych
dołączy do istniejących już ośrodków na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Moguncji.

Preis der Krakauer Historiker für Isabel Röskau-Rydel • Am 13. Dezember 2012 wurde im Senatssaal der Jagiellonen
Universität in Krakau die feierliche Verleihung des Wacław Felczak und Henryk Wereszycki-Preises statt. Der Preis, der bereits zum
11. Mal von der Polnischen Historischen Gesellschaft, Abteilung Krakau sowie der Historischen Fakultät der Jagiellonen Universität
verliehen wurde, ging an die Historikerin Isabel Röskau-Rydel für ihr Buch „Deutsch-Österreichische Beamtenfamilien in Galizien
1772–1918. Karrieren – soziales Umfeld – Akkulturation und Assimilation“. Die Historikerin lebt in Krakau und ist seit 2005 Dozentin
am Neuphilologischen Institut, dem Historischen Institut der Pädagogischen Universität Krakau sowie Mitherausgeberin des Jahrbuchs zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte „Inter Finitimos“. Seit 2005
ist sie Vizevorsitzende der Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen
und seit 2007 Vorsitzende des Polnisch-Deutschen Zentrums in Krakau.

Nagroda krakowskich historyków dla Isabel Röskau-Rydel •
13 grudnia 2011 w Sali Senackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła
się uroczystość wręczenia Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.
W XI edycji konkursu główną nagrodę, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo
Historyczne – Oddział w Krakowie oraz Wydział Historyczny UJ, otrzymała historyk
Isabel Röskau-Rydel za książkę „Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja”. Niemiecka historyk Isabel Röskau-Rydel mieszka w Krakowie i jest od 2005 r.
pracownikiem naukowym Instytutu Neofilologii, Instytutu Historii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie oraz współwydawcą rocznika historii stosunków polsko-niemieckich „Inter Finitimos”. Od 2005 r. jest
także wiceprzewodniczącą Komisji ds. Historii Niemców w Polsce, a od 2007 r. prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckiego.
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Sport, Kultur und Politik
Fußball - EM 2012 in Polen und in der Ukraine
Sport, kultura i polityka
Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie

8

DIALOG 99 (2012)

Wiesław Smętek

•

•

FUSSBALL-EM 2012

•

EURO 2012

•

Tomasz Wołek

Wie es angefangen hat
Eine kurze Geschichte der Fußball-Europameisterschaften
Welche Mannschaft war die Beste in der Geschichte der Europameisterschaft? Ich antworte ohne zu zögern: die deutsche
– selbstverständlich die der Bundesrepublik – von 1972. Maier, Breitner, Beckenbauer, Netzer, Müller: Ein regelrechtes
Dream Team, das sich durch tödlich methodische Wirksamkeit und schönen Fußball zugleich auszeichnete! Und die sympathischste Mannschaft? Mit Sicherheit die tschechoslowakische von 1976, die jene scheinbar unbesiegbaren Deutschen
bezwang und einen brillanten, fantasievollen Fußball spielte sowie starke Moral bewies.

Dieser sture englische Franzose
Europa ist die Wiege des modernen Fußballs. Dieses genial einfache – und deshalb so spannende – Spiel kam in England zur Welt, von wo aus es den
Kontinent erschloss, um bald schon im
unaufhaltsamen, triumphalen Siegeszug
die ganze Welt zu umspannen.
Hier, in Europa, wurden die ersten Grundsätze und Regeln vereinbart – und mit
der Zeit langsam modifiziert –, hier entstanden die ersten Fußballvereine, fanden
die ersten Liga- und Pokalspiele statt, und
schließlich wurden auch hier die ersten
Stadien gebaut. Hier hat der Franzose Jules Rimet die Weltmeisterschaft erfunden;
sein Landsmann Gabriel Hanot wiederum – den Europapokal der Landesmeister, heute auch als Champions League bekannt. Ja, von hier aus, vom alten
Kontinent, entsprangen alle fußballerischen Quellen, alle inspirierenden Ideen
und erfrischenden Initiativen. All dieser
Erfindungsreichtum war vom brillanten
französischen Esprit durchdrungen.
Aus diesem Grund erscheint es schier
unfassbar, dass die erste Europameisterschaft erst 1960 ausgetragen wurde. Jenes
Jahr, als Diego Armando Maradona zur
Welt kam … Man denke nur daran, dass
analoge Meisterschaften bereits ein halbes
Jahrhundert früher in Lateinamerika stattgefunden haben und schon 1916 fest etabliert waren! Man kann es nicht glauben!
Wie kam es zu dieser enormen Verspätung?

Anhand der geopolitischen Situation
lässt sich dies nur teilweise erklären. Es
ist wahr, dass im 20. Jahrhundert Europa
über viele lange Jahre hinweg in den Abgrund zweier schrecklicher, zermürbender Weltkriege versunken ist und nicht
nur das Sportgeschehen zum Erliegen
kam. Durch den sicheren Atlantik getrennt, führte Lateinamerika ein ruhiges
Dasein, und man kann nur bedauern,
dass eine spannende interkontinentale
Fußballbegegnung damals nicht möglich
war.
Die Ursache für eine derart lange Lethargie des europäischen Fußballs hatte
vor allem innere Ursachen. Jules Rimet,
jahrelanger Präsident der FIFA, ein
Mensch von unauffälliger Statur und zartem Gemüt, regierte die Internationale
Föderation mit eiserner Hand. Er war konservativ und misstrauisch gegenüber jeglichen gewagten, innovativen Veränderungen. Er fürchtete hauptsächlich, dass
mächtige britische Verbände (englische,
schottische, walisische, irische) mit der
Zeit die FIFA dominieren würden, der
sie in den Jahren 1920–1924 und 1928–
1946 ferngeblieben waren. Im Konzept
zur Schaffung einer separaten europäischen Organisation – die eben von den
Briten beherrscht werden könnte – sah
er die Gefahr möglicher Abspaltungen
oder zumindest der Schwächung der Fußballzentrale.
Rimets Position wurde zwar nicht infrage gestellt, doch zwei ungewöhnliche
Persönlichkeiten aus seiner nahen Um-
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gebung sollten an Einfluss gewinnen: der
Franzose Henri Delaunay und der Italiener Ottorino Barassi. Ersterer entstammte
einer englischen Familie – weshalb man
ihn auch Sir Henry nannte – und war ein
vornehmer Gentleman mit tadellosen Manieren. Noch vor dem Ersten Weltkrieg
zeichnete er sich als exzellenter Organisator und geradezu idealer Generalsekretär sowohl des französischen Verbandes,
als auch der ganzen FIFA aus. Jahrzehntelang war er Rimets rechte Hand, doch
er hatte einen starken Charakter, eine eigene Meinung und es kam immer öfter
zu Meinungsverschiedenheiten mit dem
allmächtigen Chef.

Der ballspielende Junge
Bereits 1927 schlug Delaunay vor, einen
europäischen Verband zu gründen und
eine europäische Meisterschaft zu organisieren. Mit einer Geste, die keinen Widerstand duldete, wies Rimet diese Pläne
ab. Sie lebten erst in den 1950er Jahren
erneut auf, als Delaunay einflussreiche
Verbündete auf seine Seite ziehen konnte.
Als wichtigster von Ihnen erwies sich Ottorino Barassi, Ingenieur von Beruf, der
während des Krieges Berühmtheit erlangte, als er die Statuette der goldenen
Nike – noch Jahre später Rimet-Pokal genannt – versteckte und an einem sicheren
Ort aufbewahrte (angeblich unter dem
Bett seiner Schwiegermutter).
Zum Kreis der Fußball-Reformatoren,
die die Idee Delaunays unterstützten, zähl-
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kretärs der UEFA übernahm sein Sohn,
Pierre Delaunay.
Es mussten jedoch noch einige weitere
Jahre vergehen, bevor die Idee einer Europameisterschaft in die Tat umgesetzt
wurde. Viele der Beteiligten glaubten nicht
an einen Erfolg. Andere wiederum befürchteten, dass solch ein Turnier nur eine

Furore sorgte, kollidieren. Eine gewisse
Rolle spielten auch nationale Abneigungen, beispielsweise zwischen den Engländern und den Deutschen.
Eine endgültige Entscheidung wurde
erst am 6. Juni 1958 während des dritten
Kongresses der UEFA in Stockholm getroffen. Man einigte sich auf den Namen

Und schließlich entstand am 22. Juni
1955 im schweizerischen Bern die UEFA,
also die Union Européenne de Football
Association. Der Name veranschaulicht,
dass die lingua franca der damaligen Fußballwelt das Französische war. Die Organisation hatte auch ihre Regierung.
Schwartz wurde ihr erster Präsident, Gerö
und Barassi seine Stellvertreter, Delaunay
wiederum die treibende Kraft der ganzen
Initiative – als Generalsekretär. Doch
diese Funktion wurde ihm nur etwas länger als ein Jahr zuteil. Der eigentliche Ideengeber der Europameisterschaft starb im
November 1955. Die Stelle des Generalse-

unnötige Konkurrenzveranstaltung zu der
fest in der Fußballtradition verankerten
Weltmeisterschaft darstellen würde. Aus
diesem Grund mied man die Bezeichnung „Europameisterschaft“ wie die Pest,
weil sie zu ähnlich klang, und bemühte
sich, eine Kompromisslösung zu finden.
Die Chefs mächtiger Vereine versuchten
ebenfalls das Projekt von Delaunay zu verhindern – allen voran Santiago Bernabéu,
der Vorsitzende von Real Madrid, der
glaubte, solch ein Turnier würde sowohl
zeitlich, finanziell als auch hinsichtlich
des Zuschauerzulaufs mit dem Europapokal der Landesmeister, das für wahre

des Turniers: Coupe d’Europe des Nations,
das heißt, den Europapokal der Nationen.
Die offizielle Trophäe, ein Geschenk
Frankreichs, nannte man Henri-Delaunay-Pokal und würdigte somit die enormen Verdienste ihres herausragenden
Förderers. Gastgeber der Endrunde wurde
Frankreich.
Der Pokal war das Werk des berühmten
Pariser Goldschmiedes Maurice Chabillon, der eine silberne griechische Amphore nachfertigte. Die 2657 Gramm
schwere Trophäe ruhte auf einem Marmorsockel, dessen Frontseite ein reproduziertes antikes Flachrelief schmückte,

Bundesrepublik Deutschland – Europameister 1972 / RFN – mistrz Europy 1972

PAP

ten der Belgier José Crahay, der Schotte
George Graham, der Österreicher Josef
Gerö (der auch … Justizminister war), der
Ungar Gusztáv Sebes, Schöpfer der legendären „Goldenen Elf”, sowie der Däne
Ebbe Schwartz. Dies war schon eine ernstzunehmende Koalition.
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das einen ballspielenden griechischen
Jungen darstellte.

Auf Augenhöhe
Für das Turnier meldeten sich gerade einmal 17 Staaten an. Es lässt sich nicht leugnen: Der Beginn war mehr als bescheiden.
Nicht teilgenommen haben solche Fußballgrößen wie England, Italien, die Bundesrepublik und Schweden. Zuerst wurden die Mannschaften für die Vorrunde
ausgelost. Polen traf auf den damaligen
(und heutigen) Fußballriesen Spanien,
dessen Rückgrat die Spieler zweier legendärer Vereine bildeten: Real Madrid, seit
drei Jahren in Europa dominierend, und
das genauso starke FC Barcelona. Es war
ein großes Erlebnis, solchen Fußballgrößen wie den Argentinier Alfredo di Stéfano (in der prestigeträchtigen Umfrage
des „France Football“ zum besten Fußballer Europas der Jahre 1957 und 1959 gewählt), Luis Suárez oder Francisco Gento
zuschauen zu dürfen.
Am 28. Juni 1959 fand im Schlesischen
Stadion in Chorzów, das bis an den Rand
mit hunderttausend gespannten Fans gefüllt war, ein Spiel statt, das in die Geschichte des polnischen Fußballs eingehen sollte. Als zwölfjähriger Junge
schaute ich mir das Spiel mit angehaltenem Atem im Fernsehen an. Es lohnt sich
auf die damalige Elf hinzuweisen, die –
angesichts der erstklassigen Spanier –
sich zur Höchstleistung motivieren ließ
und dem filigranen Spiel des Gegners in
manchen Momenten nicht nachstand. Zu
ihr zählten die Spieler Stefaniszyn –
Szczepański, Korynt, Woźniak – Strzykalski, Zientara – Pol, Brychczy, Hachorek,
Liberda, Baszkiewicz. Solch eine Aufstellung gab es damals: drei Verteidiger, zwei
Mittelfeldspieler und fünf Stürmer.
Wahrscheinlich hat nur das 1957 gegen
die UdSSR gewonnene Spiel für mehr Begeisterung gesorgt. Zwar haben die Polen
auf vier Tore – Di Stéfano und Suárez
schossen jeweils zwei – mit nur zwei Toren geantwortet, aber die damalige 2:4
Niederlage war im wahrsten Sinne des
Wortes ehrenhaft. Die polnische Mannschaft konnte stellenweise mit dem herausragenden Rivalen gleichziehen und
war am mitreißenden Spektakel aktiv beteiligt. Zwei Jahre später erfuhr ich, dass
Mitarbeiter des berühmten Real Madrid
auf diskrete Weise ausgekundschaftet haben, ob die Spieler Korynt und Brychczy
zu haben seien. Korynt, hervorragender
Libero bei Lechia Gdańsk, trug einen regelrechten homerischen Kampf mit dem
besten Fußballspieler der Welt Di Stéfano
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aus. Brychczy stand in Punkto Technik
und Finesse beim Antäuschen dem bekannten Suárez in nichts nach.
Selbstverständlich war unter den damaligen politischen Bedingungen eine Ausreise in den Westen, erst recht in das
Franco-Spanien, nur im Traum möglich.
Erst viele Jahre später öffnete sich der Eiserne Vorhang etwas mehr. Der erste Pole,
der beim königlichen Real spielte, war
Jerzy Dudek. Aber dies ist bereits eine andere Epoche.
Im Rückspiel hat Polen klar 0:3 verloren, doch dies hat die schöne Erinnerung
an das Spiel im Schlesischen Stadion,
das die anwesenden Fußballbegeisterten
miterleben durften, nicht verdrängen
können.

General Franco vs. Sekretär
Chruschtschow
Bald schon stellte sich während des ersten
Europapokals der Nationen heraus, dass
die brutale Politik des zweigeteilten
Europas sich der behutsamen Sportwelt
aufzwang.
Polens Bezwinger, die Spanier, trafen
im Viertelfinale auf die Sbornaja – wie die
Mannschaft der Sowjetunion damals genannt wurde. Es kündigte sich ein vorzeitiges Endspiel an und die Fans rieben sich
vor Freue die Hände, denn beide Mannschaften stellten das Maß aller Dinge dar;
wahrscheinlich spielte damals in Europa
niemand besseren Fußball.
Die Politik wurde zum Hindernis. Zwar
erfuhr die UdSSR unter Chruschtschow
im Vergleich zur düsteren Stalin-Ära eine
Phase relativer Freiheiten, doch stellte die
Sowjetunion weiterhin einen radikal ideologischen und totalitären Staat dar. Das
autoritäre Franco-Regime hingegen kam
schrittweise in die Phase liberaler Reformen. Die internationale Situation spitzte
sich zu, nachdem ein amerikanisches
Spionageflugzeug des Typs U-2 über dem
Territorium der UdSSR abgeschossen
wurde. Beide Staaten standen sich seitdem noch feindlicher gegenüber.
Unter diesen Umständen wurde eine
sportliche Begegnung zum politischen Ereignis. Die Spannung stieg auf beiden Seiten, die kommunistische Presse ließ kein
gutes Haar an dem „reaktionären“ Spanien. Der Propagandadonner hielt an. Die
Spanier schlugen vor, beide Spiele auf
neutralem Boden auszutragen. Die Russen haben dieses Angebot entschieden
abgelehnt.
Schließlich fällte im Mai 1960 Franco
persönlich die Entscheidung, die Mann-
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schaft nicht zum Spiel nach Moskau fliegen zu lassen. Selbst die flehenden Interventionsversuche von Professor de la Fuente, dem Vorsitzenden des spanischen
Fußballverbandes, konnten nichts bewirken. Der Verband selbst wurde bestraft, indem man ihm die Mitgliedschaftsrechte
bei der FIFA für ein Jahr lang sperrte. Die
sowjetische Mannschaft kam kampflos in
das Halbfinale. Die Fans, die sich auf ein
aufregendes Fußballfest freuten, sind leer
ausgegangen. Leider triumphierte die Politik über den Sport. Obwohl es eher heißen müsste: Der Sport verlor gegen die
Politik. Dabei war dies kein Einzelfall, was
wir beispielsweise 1992 erfahren sollten …

Mit dem Kopf durch die Wand
Polnische Bemühungen, sich zur europäischen Elite vorzukämpfen und bei den
Meisterschaften mitzuspielen, stellen eine
lange Reihe von Überraschungen und
Enttäuschungen dar. Es fällt schwer zu
glauben, dass jene Fußballer, die einmal
Gold und zweifach Silber bei den Olympischen Spielen gewannen, 1974 und
1982 drittbeste Mannschaft der Welt waren, sich für die Europameisterschaften
bis 2008 durchgehend nicht qualifizierten.
Dies ist eine traurige Chronik. Gegen
die wunderbaren Virtuosen der spanischen Mannschaft zu verlieren war kein
Grund zur Scham; Die Polen verloren ehrenhaft. Doch bereits beim darauffolgenden Mal haben sie schmachvoll enttäuscht. Im Qualifikationsspiel spielten
sie gegen Nordirland. Die mittelmäßige
nordirische Mannschaft – lediglich der
Mittelfeldspieler Danny Blanchflower
zählte zur Weltklasse – überließ den Polen
kaum einen Ball. Polen hat beide Spiele
von 1962 klar mit 0:2 verloren.
Vor der EM 1968 kam Polen in eine
Gruppe mit Frankreich, Belgien und Luxemburg. Die Belgier wurden erstaunlich
leicht besiegt – in Erinnerung bleiben die
drei Tore von Janusz Żmijewski beim 4:2
Sieg von 1967, dafür verpasste Polen einen Sieg gegen die schwachen Luxemburger, und von den Franzosen erhielten sie
eine harte Lektion bei der 2:1 Niederlage
und später in Warschau, als die wackelige
polnische Nationalmannschaft mit 4:1
vom Platz gefegt wurde.
Vor dem Turnier im Jahr 1972 hatte Polen wirklich Pech. Allmählich bildete sich
ein hervorragendes Team mit Spielern
wie Lubański, Gadocha, Tomaszewski,
Gorgoń und Deyna, die schon bald die
Fußballwelt begeistern sollten. Bei der
Qualifikation traf Polen (außer auf die
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Türkei und Albanien) auf eine noch bessere Mannschaft: die Bundesrepublik, mit
Maier, Beckenbauer, Netzer und Müller.
Damals war die deutsche Mannschaft konkurrenzlos. Sie gewann kurz darauf zunächst die Europa- und später die Weltmeisterschaft. Gegen diese eiserne
Maschine hatte Polen keine Chance.
In der darauffolgenden EM-Qualifikation kam Polen in die „Todesgruppe“ mit
Italien, Holland (zwei weitere Weltmeister) und Finnland. Polen konnte auf olympisches Gold sowie den Titel der drittbesten Mannschaft der Welt zurückblicken!
In Chorzów fegten die Polen am 10. Oktober 1975 in beeindruckender Weise mit
4:1 die herausragenden Holländer mit
Cruyff, Neeskens, Krol und van Hanegem
vom Platz. Womöglich war dies das beste
Spiel in der Geschichte der polnischen
Anzeige / reklama

citycult_em_2012 ist der kulturstädteführer durch die acht städte, in denen
die fußballeuropameisterschaft 2012
stattfindet
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Diese Holländer haben es anscheinend
auf die Polen abgesehen! Sie galoppierten
durch die Qualifikationsrunde und dann
durch die gesamte EM von 1988. Polen
wiederum verlor sowohl gegen Griechenland als auch gegen Ungarn und spielte
schmachvoll ein Remis gegen … Zypern.
Die Europameisterschaft 1992. Gegen
die Insel-Mannschaften hatten die Polen
kein Glück. Sie stolperten gegen England
(0:2 und 1:1), konnten gegen Irland nicht
siegen (0:0 und 3:3) und selbst zwei Siege
gegen die Türken blieben bedeutungslos.
Vor 1996 erreichte Polen gerade einmal
den vierten Platz in der Qualifikationsgruppe. Gegen den späteren Meister
Frankreich spielten sie auf Augenhöhe (jeweils 0:0), wurden jedoch von Rumänien,
der Slowakei und Israel geschlagen. Sogar
die schwachen Aserbaidschaner rangten
den Polen einen Punkt ab.
Die Qualifikation für die EM 2000. Die
Schweden haben alle hinter sich gelassen,
doch gegen England führte Polen einen
ausgeglichenen Kampf – nach der 1:3 Niederlage spielten sie im Rückspiel 0:0. Den
Bulgaren und Luxemburgern versohlten
sie das Fell und zogen mit den Punkten
der Engländer gleich. Diese hatten jedoch
ein besseres Torverhältnis. Die Qualifikation war zum greifen nahe.
Polen kämpfte um den Einzug zur EM
2004 und scheiterte erneut an Schweden,
die keine Hoffnungen aufkeimen ließen
(0:3 und 0:2). Und auch gegen Lettland
eine 0:1 Niederlage – die kleine baltische
Republik erreichte die Qualifikation.
Diese katastrophale Serie der Ohnmacht
endet für Polen erst 2008. Und jetzt treten wir in der Rolle des Mitveranstalters
auf. Aber dies ist ein ganz anderes Kapitel.

Preis: 7,90 Euro, www.vliegen-verlag.eu

Die Traumelf
Nationalmannschaft. Doch die Holländer
revanchierten sich unbarmherzig mit einem 3:0 Sieg, und die Italiener erkämpften sich mühselig zwei Unentschieden.
Bei gleichem Punktestand kam jedoch
Holland aufgrund der besseren Tordifferenz weiter.
1980 versperrte erneut Holland den Polen den Weg zur EM, obschon Polen eine
vorteilhafte Bilanz ziehen konnte (2:0 und
1:1). Doch gegen die DDR lief es nicht optimal (1:2 und 1:1), wodurch ein Punkt
fehlte.
Vor der EM von 1984 war es weitaus
schlimmer. In der Gruppe wurde Polen
von Portugal überholt, das zweifach siegte,
sowie von der UdSSR. Sogar Finnland
rang den Polen einen Punkt ab.
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Obwohl das polnische Fernsehen (damals
naturgemäß noch schwarz-weiß) das Finalspiel einer EM erstmalig 1964 übertrug, gehöre ich der Generation an, die
dieses Turnier von Beginn an verfolgt hat.
Intensive Emotionen und Erinnerungen
bleiben unvergessen. Versuchen wir, sie
wachzurufen.
Welche Mannschaft war die Beste in der
Geschichte der Europameisterschaft? Ich
antworte ohne zu zögern: die deutsche –
selbstverständlich die der Bundesrepublik
– von 1972. Maier, Breitner, Beckenbauer,
Netzer, Müller: Ein regelrechtes Dream
Team, das sich durch tödlich methodische
Wirksamkeit und schönen Fußball zugleich auszeichnete! Und die sympathischste Mannschaft? Mit Sicherheit die
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tschechoslowakische von 1976, die jene
scheinbar unbesiegbaren Deutschen bezwang und einen brillanten, fantasievollen Fußball spielte sowie starke Moral bewies.
Wie könnte die beste Elf der Europameisterschaft aller Zeiten aussehen? Ich
wähle die Aufstellung 3–4–3 … Dragan
Džajić (Jugoslawien), Marco van Basten
(Holland), Gerd Müller (Deutschland);
Luis Suárez (Spanien) – Michel Platini
(Frankreich), Günter Netzer (Deutschland) – Zinedine Zidane (Frankreich); Giacinto Facchetti (Italien) – Franz Beckenbauer (Deutschland), Karol Dobiaš
(Tschechoslowakei); im Tor Lew Jaszyn
(UdSSR).
Ja, ich weiß, gleich rasseln Bemerkungen oder gar Vorwürfe seitens der Fußballfans – insbesondere der jüngeren:
Und warum nicht Fernando Torres oder
Thierry Henry, wo bleibt Paolo Maldini,
wo der Platz für wenigstens einen Griechen und so weiter und so fort … Doch
Ihr habt Recht, liebe Leser. Natürlich, es
handelt sich nur um meine private, subjektive und dazu eine rein symbolische
Traummannschaft. Doch jeder hat das
Recht dazu.
Die EM 2012. Erstmalig in der Geschichte findet eine Veranstaltung dieses
Ranges in Polen statt (ohne die ukrainischen Nachbarn ausklammern zu wollen).
Dies ist eine große Ehre, aber auch eine
enorme Verpflichtung. Und ebenfalls eine
Verantwortung. Wir haben zwar nicht so
viele Autobahnen und Schnellstraßen wie
wir gerne hätten – doch auch das, was
wir bereits erreicht haben, ist ein großer
zivilisatorischer, technologischer und gesellschaftlicher Fortschritt. Viele Gebäude,
Flughäfen, Bahnhöfe und Hotels entstanden, wurden neu belebt und verschönert.
Und da wären noch die wunderschönen
Stadien, die nicht nur für sportliche Emotionen und Begeisterung sorgen werden.
Aus dem Polnischen von Arkadiusz Szczepanski

Tomasz Wołek
Journalist und Sportexperte, ehemaliger
Chefredakteur der Tageszeitungen
„Życie Warszawy“ und „Życie“.
Dieser Essay erschien zum ersten Mal in polnischer Sprache
in: „Kalendarz Gdański. Almanach 2012“, herausgegeben von
der Stiftung Fundacja Gdańska (© Fundacja Gdańska,
Gdańsk 2011). Wir bedanken uns bei der Stiftung für die Abdruckgenehmigung.
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Tomasz Wołek

Tak to sie˛ zacze˛ło
Krótka historia Mistrzostw Europy w Pilce Nożnej
Która drużyna była najlepsza w dziejach tych rozgrywek? Odpowiadam bez wahania: Niemcy – oczywiście ci z Republiki
Federalnej – w 1972 roku. Maier, Breitner, Beckenbauer, Netzer, Müller: prawdziwy Dream Team, zabójczo metodyczną
skuteczność łączący z pięknem gry! A zespół budzący największą sympatię? Zapewne Czechosłowacja 1976, która dała
radę tymże – zdawało się niezwyciężonym – Niemcom, demonstrując świetny, pełen polotu futbol, a także wysokie morale.

Ten uparty angielski Francuz
Europa jest kolebką nowoczesnej piłki nożnej. Ta genialnie prosta – i dlatego tak pasjonująca – gra narodziła się w Anglii, skąd
zaczęła wędrować na kontynent, aby niebawem, w niepohamowanym, triumfalnym pochodzie, ogarnąć cały świat.
To tutaj, w Europie, ustalono pierwsze,
z czasem ostrożnie modyfikowane, zasady
i reguły, tu powstały pierwsze piłkarskie
kluby, tu zaczęły się toczyć pierwsze rozgrywki ligowe i pucharowe, tu wznoszono
pierwsze stadiony. To tutaj Francuz Jules
Rimet wymyślił mistrzostwa świata; jego
rodak zaś, Gabriel Hanot – klubowy puchar
mistrzów, znany dziś jako Champions League. Tak, stąd właśnie, ze Starego Lądu,
tryskały wszystkie futbolowe źródła, wszelkie inspirujące pomysły i ożywcze inicjatywy. W wynalazczości tej celował błyskotliwy francuski esprit.
Dlatego też zgoła niepojęty wydaje się
fakt, że mistrzostwa Europy odbyły się dopiero w 1960 roku. W roku, w którym na
świat przyszedł Diego Armando Maradona... Pomyśleć tylko, że analogiczne rozgrywki Ameryka Łacińska przeprowadziła
już pół wieku wcześniej, a na dobre usankcjonowała je w 1916 roku! Wprost nie do
wiary! Skąd zatem to nieprawdopodobne
zapóźnienie?
Zaledwie w części można je tłumaczyć
sytuacją geopolityczną. To prawda,
w wieku XX na przeciąg wielu długich lat
Europa pogrążyła się w otchłani dwóch
straszliwych, wyniszczających światowych
wojen, kiedy to zamierało nie tylko sportowe życie. Oddzielona bezpiecznym przestworem Atlantyku Ameryka Południowa
wiodła żywot spokojny, i tylko wypada żałować, że fascynująca międzykontynentalna futbolowa konfrontacja nie była wówczas możliwa.
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Przyczyna tak długiego letargu piłkarskiej
Europy była przede wszystkim natury wewnętrznej. Jules Rimet, długoletni prezes
FIFA, człowiek niepozornej postury i delikatnego obejścia, w istocie żelazną ręką
dzierżył rządy światowej federacji. Był konserwatystą, nieufnym wobec wszelkich
śmielszych, a tym bardziej nowatorskich
pomysłów. Obawiał się głównie tego, że
potężne związki brytyjskie (angielski,
szkocki, walijski, irlandzki) zdominują
z czasem samą FIFA, poza której obrębem
pozostawały w latach 1920–24 i 1928–1946.
W koncepcie utworzenia odrębnej organizacji europejskiej – którą mogliby zawładnąć właśnie Brytyjczycy – upatrywał groźby
możliwych rozłamów, a w każdym razie
osłabienia futbolowej centrali.
Pozycja Rimeta wydawała się wprawdzie
niepodważalna, jednakże u jego boku wyrosły dwie niebanalne indywidualności:
Francuz Henri Delaunay i Włoch Ottorino
Barassi. Ten pierwszy, pochodzący z angielskiej rodziny – stąd mówiono o nim sir
Henri – był wytwornym gentelmanem o nienagannych manierach. Jeszcze przed pierwszą wojną dał się poznać jako znakomity organizator i wręcz wymarzony sekretarz
generalny zarówno federacji francuskiej, jak
i całej FIFA. Był przez dziesięciolecia prawą
ręką Rimeta, ale miał silną osobowość,
własne zdanie i coraz częściej wchodził w kolizję z wszechwładnym szefem.

Chłopiec bawiący się piłką
Już w 1927 roku Delaunay zaproponował
utworzenie europejskiej federacji i zorganizowanie kontynentalnych mistrzostw. Rimet gestem nieznoszącym sprzeciwu unicestwił te plany. Odżyły one dopiero
w latach pięćdziesiątych, kiedy Delaunay
pozyskał wpływowych sprzymierzeńców.
Najważniejszym z nich okazał się Ottorino
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Barassi, inżynier z zawodu, który podczas
wojny zasłynął brawurową akcją ukrycia
i przechowania w bezpiecznym miejscu
(ponoć pod łóżkiem teściowej) posążka Złotej Nike, jeszcze później nazwanego Pucharem Rimeta.
Grono futbolowych reformatorów popierających ideę Delaunaya zasilili Belg José
Crahay, Szkot George Graham, Austriak
dr Josef Geroe (pełnił też funkcję ministra...
sprawiedliwości), Węgier Gusztáv Sebes,
twórca legendarnej „złotej jedenastki”, oraz
Duńczyk Ebbe Schwartz. To była już poważna koalicja.
I wreszcie, w szwajcarskim Bernie,
22 czerwca 1954 roku – powstała UEFA,
czyli Union Européenne de Football Association. Nazwa dobrze ilustruje fakt, iż łaciną ówczesnego piłkarskiego świata był
francuski. Organizacja wyłoniła też swoje
władze. Schwartz został jej pierwszym prezydentem, jego zastępcami Geroe i Barassi,
Delaunay zaś, spiritus movens całej inicjatywy – sekretarzem generalnym. Funkcję
tę dane mu było jednak pełnić niewiele dłużej niż rok. Faktyczny pomysłodawca europejskiej rywalizacji zmarł w listopadzie 1955
roku. Stanowisko sekretarza generalnego
UEFA przejął jego syn, Pierre Delaunay.
Musiało wszakże upłynąć parę kolejnych
lat, zanim idea mistrzostw Europy doczekała się urzeczywistnienia. Wielu działaczy
nie wierzyło w jej powodzenie. Inni obawiali się, że to zbyteczna konkurencja dla
zakorzenionych w piłkarskiej tradycji mistrzostw świata. Stąd też jak ognia wystrzegano się budzącej podobne skojarzenia nazwy – mistrzostwa Europy – usiłując
znaleźć określenie bardziej kompromisowe.
Projekt Delaunaya próbowali też paraliżować szefowie potężnych klubów – z prezesem wielkiego Realu Madryt Santiagiem
Bernabéu – żywiącym podejrzenia, że
nowe rozgrywki mogą terminowo, ale też
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futbolowe potęgi: Anglia, Włochy, NRF,
Szwecja. Najpierw wylosowano pary eliminacyjne. Polska trafiła na ówczesnego
(tak jak dziś) mocarza – Hiszpanię, której
szkielet tworzyli zawodnicy dwóch legendarnych klubów: królującego w Europie
od trzech lat Realu i niewiele ustępującej

PAP

finansowo i frekwencyjnie kolidować z robiącym prawdziwą furorą Pucharem Klubowych Mistrzów Europy. Pewną rolę grały
też animozje narodowościowe, na przykład
między Anglikami a Niemcami.
Ostateczną decyzję podjęto dopiero
6 czerwca 1958 roku w Sztokholmie pod-
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Chyba tylko wygrany w 1957 mecz
z ZSRR wywołał większy entuzjazm.
Wprawdzie na cztery bramki – po dwie Di
Stéfano i Suáreza – Hiszpanów Polacy odpowiedzieli tylko dwoma golami, Ernesta
Pola i Lucjana Brychczego, ale owe 2:4 to
była porażka honorowa w najlepszym znaczeniu tego słowa. Nasza ekipa momentami dorównywała świetnym rywalom,
współtworząc porywający spektakl. Po
dwóch latach dowiedziałem się, że działacze słynnego Realu dyskretnie sondowali,
czy możliwe byłoby pozyskanie Korynta
i Brychczego. Ten pierwszy, doskonały stoper gdańskiej Lechii, toczył iście homeryckie zmagania z najlepszym piłkarzem
świata Di Stéfano. Ten drugi kunsztem
technicznym i finezją zwodów nie ustępował samemu Suárezowi.
Oczywiście, w ówczesnych realiach politycznych wyjazd kogokolwiek na Zachód,
a cóż dopiero do frankistowskiej Hiszpanii,
mógł być jedynie sennym marzeniem. Dopiero po wielu latach żelazna kurtyna nieco
się rozchyliła. Pierwszym zaś Polakiem,
który trafił do królewskiego Realu został
Jerzy Dudek. Ale to już całkiem inna epoka.
W rewanżu przegraliśmy gładko 0:3, lecz
w niczym nie zatarło to wspomnienia pięknego widowiska, jakim raczyć się mogli
obecni na Stadionie Śląskim wielbiciele dobrej piłki.

Generał Franco kontra sekretarz
Chruszczow

Griechenland – Europameister 2004 / Grecja – mistrz Europy 2004
czas obrad trzeciego kongresu UEFA. Ustalono nazwę imprezy: Coupe d’Europe des
Nations, czyli Puchar Europy Narodów. Oficjalne trofeum, ufundowane przez Francję,
nazwano Pucharem Henriego Delaunaya
w uznaniu ogromnych zasług wybitnego
promotora. Gospodarzem finałowej fazy
turnieju została Francja.
Puchar był dziełem znanego paryskiego
złotnika, Maurice’a Chabillona, który skopiował grecką srebrną amforę. Ważące
2657 gramów trofeum spoczywało na marmurowej podstawie, jego frontową ścianę
zdobiła zaś reprodukcja antycznej płaskorzeźby, wyobrażającej greckiego chłopca
bawiącego się piłką.

Jak równy z równym
Do startu zgłosiło się raptem 17 państw;
nie da się ukryć, że początek był nader
skromny. Do rywalizacji nie przystąpiły
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mu Barcelony. Oglądać artystów tego formatu, co Argentyńczyk Di Stéfano (w prestiżowym plebiscycie „France Football” najlepszy piłkarz Europy w latach 1957 i 1959),
Suárez czy Gento, to było przeżycie wielkiej miary.
28 czerwca 1959 na wypełnionym po
brzegi stutysięczną rzeszą podnieconych
kibiców Stadionie Śląskim w Chorzowie
– odbył się mecz, który przeszedł do historii polskiego futbolu. Jako dwunastoletni
chłopak oglądałem go w telewizji z zapartym tchem. Warto przypomnieć tamtą jedenastkę, która w obliczu przeciwnika najwyższej klasy wzniosła się na wyżyny,
chwilami dorównując Hiszpanom w piłkarskiej maestrii: Stefaniszyn – Szczepański, Korynt, Woźniak – Strzykalski, Zientara – Pol, Brychczy, Hachorek, Liberda,
Baszkiewicz. Takie wówczas obowiązywało ustawienie – trzech obrońców,
dwóch pomocników i pięciu napastników.
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Rychło jednak okazało się, jak podczas tej
pierwszej edycji Pucharu Narodów w tamtej podzielonej na dwa bloki Europie, brutalna polityka potrafiła natrętnie wtargnąć
w delikatną materię sportu.
Nasi pogromcy, Hiszpanie, w jednej
czwartej rozgrywki trafili na Sborną, jak
popularnie nazywano drużynę Związku Sowieckiego. Zanosiło się na przedwczesny
finał, a kibice zacierali ręce z uciechy, gdyż
obie drużyny reprezentowały najwyższy poziom; prawdopodobnie nikt w Europie nie
grał wówczas lepiej w piłkę.
Na przeszkodzie stanęła bowiem polityka.
Co prawda ZSRR doby Chruszczowa –
w zestawieniu z ponurą epoką stalinowską
– przeżywał okres względnej odwilży, wszelako nie przestał być skrajnie ideologicznym, totalitarnym państwem. Z kolei autorytarny reżim generała Franco stopniowo
wchodził w fazę nieco bardziej liberalnych
reform. Sytuacja międzynarodowa zaostrzyła się po zestrzeleniu nad terytorium
ZSRR amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2. Oba państwa zaczęły odnosić
się do siebie z jeszcze większą wrogością.

•

W tych okolicznościach zwykły mecz sportowej rangi stawał się wydarzeniem politycznym. Rosło napięcie po obu stronach,
komunistyczna prasa nie zostawiała na
„reakcyjnej” Hiszpanii suchej nitki. Trwała
kanonada propagandowa. Hiszpanie zaproponowali rozegranie obu spotkań na neutralnym gruncie. Rosjanie ich ofertę stanowczo odrzucili.
Wreszcie, w maju 1960, Franco osobiście
podjął decyzję, że reprezentacja nie poleci
na mecz do Moskwy. Nie pomogła błagalna
interwencja prezesa hiszpańskiej federacji
profesora de la Fuentego. Samą federację
ukarano zawieszeniem w prawach członka
FIFA na rok. Drużyna ZSRR przechodziła
walkowerem do turnieju finałowego. Kibice, którzy szykowali się na ekscytującą
futbolową ucztę, musieli obejść się smakiem. Niestety, polityka wygrała ze sportem.
Choć raczej to sport przegrał z polityką.
Nie był to przypadek odosobniony, o czym
przekonamy się choćby w roku 1992...

Głową w mur
Polskie starania, żeby przebić się do europejskiej elity i zagrać w mistrzowskich finałach, to długie pasmo rozczarowań i upokorzeń. Wprost wierzyć się nie chce, że
piłkarze, którzy zdobywali olimpijskie złoto
i dwukrotnie srebro, którzy w latach 1974
oraz 1982 byli trzecią drużyną świata –
w kontynentalnych rozgrywkach, aż do
roku 2008, nieodmiennie przepadali z kretesem.
Smętna to kronika. Ulec wspaniałej drużynie hiszpańskich wirtuozów nie było
wstydem; polegliśmy z honorem. Ale już
w następnej edycji zawiedliśmy sromotnie.
W eliminacjach czekała Irlandia Północna.
Średniej klasy zespół – jedynie pomocnik
Blanchflower reprezentował poziom wybitny – nie dał nam powąchać piłki. Oba
mecze w 1962 roku przegraliśmy gładko
po 0:2.
Przed mistrzostwami ’68 wylosowaliśmy
grupę z Francją, Belgią i Luksemburgiem.
Z Belgami uporaliśmy się nad podziw łatwo – pamiętne trzy gole Janusza Żmijewskiego w meczu 4:2 w 1967 roku – za to
straciliśmy punkt ze słabiutkim Luksemburgiem, Francuzi zaś dali nam surową
szkołę, wygrywając 2:1, a w Warszawie gromiąc rozklekotaną polską ekipę 4:1.
Przed imprezą w 1972 roku mieliśmy doprawdy pecha. Formowała się znakomita
drużyna – z Lubańskim, Gadochą, Tomaszewskim, Gorgoniem, Deyną – która już
niebawem wprawi w zachwyt piłkarski
świat. W eliminacjach jednak trafiliśmy
(oprócz Turcji i Albanii) na zespół jeszcze
lepszy. Zachodni Niemcy, z Maierem, Be-
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ckenbauerem, Netzerem i Müllerem, nie
mieli wtedy równych sobie, zdobywając
wkrótce najpierw mistrzostwo Europy, a potem świata. Nie mieliśmy z tą żelazną machiną szans.
Cztery lata temu wpadliśmy do „grupy
śmierci”: z Włochami, Holandią (dwaj kolejni mistrzowie świata) i Finlandią. Lecz
przecież i Polska szczyciła się olimpijskim
złotem oraz mianem trzeciej drużyny
globu! W Chorzowie 10 września 1975 w porywającym stylu roznieśliśmy w proch –
4:1 – znakomitych Holendrów z Cruyffem,
Neeskensem, Krolem i van Hanegemem.
Być może był to najlepszy występ reprezentacji w dziejach. Ale Holendrzy wzięli
srogi rewanż 3:0, a Włosi wymęczyli
z nami dwa remisy. Przy równowadze
punktowej, awansowała Holandia dzięki
lepszej różnicy bramek.
Do imprezy 1980 roku drogę znów zagrodziła nam Holandia, mimo że uzyskaliśmy z nią korzystny bilans (2:0 i 1:1). Zbyt
dużo straciliśmy z NRD (1:2 i 1:1) i zabrakło
nam jednego punktu.
Przed rokiem 1984 było znacznie gorzej.
W grupie wyprzedziły nas Portugalia,
z którą przegraliśmy oba mecze, i ZSRR.
Nawet Finlandia urwała nam punkt.
Ta Holandia chyba się na nas uwzięła!
W cuglach wygrała eliminacje, a potem
całe mistrzostwa ’88. My tymczasem ulegliśmy i Grecji, i Węgrom, a kompromitacją
był bezbramkowy remis z... Cyprem.
Edycja 1992. Do wyspiarzy nie mieliśmy
szczęścia. Wpadliśmy na Anglię (0:2 i 1:1),
nie daliśmy rady Irlandii (0:0 i 3:3), a odprawienie Turcji z kwitkiem nie miało już
znaczenia.
Przed 1996 rokiem ledwie czwarte
miejsce w grupie. Z późniejszym mistrzem, Francją, walczyliśmy jak równy
z równym (0:0 i 0:0), ale pobiły nas Rumunia, Słowacja i Izrael; nawet kiepski
Azerbejdżan pozbawił nas jednego punktu.
Mistrzostwa 2000. Szwecja jest poza zasięgiem, ale z Anglią toczymy wyrównaną
batalię, po przegranej 1:3 remisując 0:0.
Bułgarii i Luksemburgowi łoimy skórę
i zrównujemy się z Anglikami punktowo:
po 13. Niestety, mają lepszą różnicę bramek.
Awans jednak był bardzo blisko.
Walczymy o udział w 2004 i znów nadziewamy się na Szwecję, która nie pozostawia złudzeń: 0:3 i 0:2. Ulegamy też Łotwie 0:1 i nieoczekiwanie maleńka bałtycka
republika awansuje do finałów.
Ten koszmarny serial niemożności kończy się dopiero w 2008 roku. Teraz występujemy zaś w roli współgospodarza. Ale
to już zupełnie odrębny rozdział.
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Jedenastka marzeń
Chociaż transmisję z finału polska telewizja (ma się rozumieć, jeszcze czarnobiała) pokazała po raz pierwszy w roku
1964, należę do pokolenia, które tę imprezę
śledziło od początku. Zebrała się moc przeżyć i wspomnień. Spróbujmy je przywołać.
Która drużyna była najlepsza w dziejach
tych rozgrywek? Odpowiadam bez wahania: Niemcy – oczywiście ci z NRF – w 1972
roku. Maier, Breitner, Beckenbauer, Netzer,
Müller: prawdziwy Dream Team, zabójczo
metodyczną skuteczność łączący z pięknem gry! A zespół budzący największą
sympatię? Zapewne Czechosłowacja 1976,
która dała radę tymże – zdawało się niezwyciężonym – Niemcom, demonstrując
świetny, pełen polotu futbol, a także wysokie morale.
A jak mogłaby wyglądać idealna jedenastka Mistrzostw Europy wszech czasów?
Wybieram ustawienia 3–4–3... Dragan Džajić (Jugosławia) – Marco van Basten (Holandia), Gerd Müller (NRF); Luis Suárez
(Hiszpania) – Michel Platini (Francja), Günter Netzer (NRF) – Zinedine Zidane (Francja); Giacinto Facchetti (Włochy) – Franz
Beckenbauer (NRF), Karol Dobiaš (Czechosłowacja). W bramce Lew Jaszyn (ZSRR).
Wiem, wiem, zaraz posypią się uwagi lub
zgoła pretensje kibiców, zwłaszcza tych
młodszych: a dlaczego nie Fernando Torres
albo Thierry Henry, a dlaczego nie ma Paola
Maldiniego, a gdzie miejsce dla choćby jednego Greka, i tak dalej, i tak w nieskończoność... Ale macie rację Drodzy Czytelnicy,
owszem, to moja prywatna, subiektywna,
a do tego czysto symboliczna reprezentacja.
Lecz każdy ma prawo do własnej.
Euro 2012. Po raz pierwszy w historii impreza tej rangi odbędzie się w Polsce (oczywiście, nie zapominajmy o ukraińskich sąsiadach). To wielki zaszczyt, ale też
ogromne zobowiązanie. I także odpowiedzialność. Nie mamy wprawdzie aż tylu
autostrad i dróg szybkiego ruchu, ile chcielibyśmy; ale i to, co zdołaliśmy zrobić, to
postęp niemały: cywilizacyjny, technologiczny, społeczny. Powstało, na nowo odżyło i wypiękniało tyle obiektów, lotnisk,
dworców, hoteli.
No i te cudowne stadiony, przybytki nie
tylko sportowych emocji i wzruszeń.
Tomasz Wołek
dziennikarz i komentator sportowy, były redaktor
naczelny dzienników „Życie Warszawy” i „Życie”.
Publikowany wyżej esej ukazał się po raz pierwszy w „Kalendarzu Gdańskim. Almanachu 2012”, wydanym przez Fundację
Gdańską (© Fundacja Gdańska, Gdańsk 2011). Fundacji
Gdańskiej dziękujemy za pozwolenie na przedruk.
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Marcin Wiatr

Spielst du für uns oder gegen uns?
Sport in Oberschlesien und die Erfahrung europäischer Grenzgebiete

Górnik Zabrze, 1960er Jahre / lata 60.
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Die Fußballgeschichte Oberschlesiens verschafft uns Zugang zu transnationalen Erfahrungen europäischer Regionen. Sie
hilft uns zu verstehen, warum in einer alten, einst von nationalen Kräften umkämpften und zerrissenen Grenzregion sich
mittlerweile ein Denken breit macht, das enge nationale Kategorien überwindet und Europäisches stiftet. Denn hier
tickt diese sonst immer noch von nationalen Emotionen vereinnahmte Sportart gänzlich anders. Wir werden es bei der
Fußball-EM 2012 erleben.
Bald werden Europas beste Mannschaften
in Polen und der Ukraine zusammenkommen. Fußball wird wieder einmal zur
wichtigsten Nebensache in Europa. Dabei
ist es längst kein bloßes Sportereignis
mehr. Fußball wird als eine Chance begriffen, das Trennende, das Gemeinsame
und das Verbindende der europäischen
Beziehungsgeschichte(n) ins Zentrum
der Öffentlichkeit zu rücken und zu zeigen, welchen Weg Europa im 20. Jahrhundert zurückgelegt hat. Diese Perspektive könnte sich nun in besonderer Weise
auf die deutsch-polnischen und die polnisch-ukrainischen Beziehungen positiv
auswirken. Dies geschieht schon jetzt insbesondere in traditionellen Grenzregionen, wie etwa in Oberschlesien. Hier
nimmt man die regionale Fußballgeschichte zunehmend als einen wichtigen
Impuls wahr, um ein Stück europäische
Geschichte jenseits nationaler Denkperspektiven zu erzählen und sich dabei gesellschaftlich neu zu denken. Oberschlesien ist schließlich eine europäische
Region, deren Fußballspieler im stürmischen 20. Jahrhundert sowohl für die
deutsche, als auch für die polnische Nationalelf aufgelaufen sind und dafür – je
nach politischer Großwetterlage – ihren
Preis gezahlt haben. Die Geschichte dieser Region erinnert an einen „europäischen“ Fußballplatz, wo nicht nur taktisches Manöver und spielerisches Talent
über den Ausgang des Spiels entscheiden.
Oft sind es Zufälle, ungeahnte Wendungen des Spielgeschehens sowie Schiedsrichter, die nicht immer objektiv entscheiden. Es gibt immer wieder Tore, Eigentore
und böse Fouls, spannende und tragische
Momente, doch am Ende stellt das Spielergebnis keinen wirklich zufrieden. Oder
vielleicht doch?
Seinerzeit galten hier klare, strenge Grenzen. Es sind nicht solche Grenzen, wie sie
auf einem Fußballplatz von den Seitenlinien vorgegeben werden. Es sind Grenzen,
die durch die beiden Fragen geprägt sind:
Für uns oder Gegen uns? In Oberschlesien
haben eben deutsch-polnische, polnischtschechische und europäische Konflikte
des 20. Jahrhunderts tiefe Gräben auch
durch die Fußballfelder gezogen. Es gab
erzwungene Trennlinien, verbotene Fuß-

ballfreundschaften, die trotzdem über jegliche nationale Grenzen hinweg Bestand
hatten. Es wimmelt hier auch – von vielen
Außenstehenden als doppelbödig oder hinfällig empfundenen – Entscheidungen der
oberschlesischen Fußballathleten. Dabei
waren die Fußballstars aus dieser Region
zunächst alles andere als professionelle
Sportler: Es waren Lokführer, Hüttenwerkarbeiter, Handwerker und vor allem – wie
denn auch sonst – Bergleute, die allesamt
erst „nach der Schicht“ Trikots überstreiften und dem runden Leder hinterherliefen.
Fußball zählte hier zu den populärsten
Freizeitaktivitäten schlechthin. Es kamen
aber Zeiten, wo genau registriert wurde,
für wen die hiesigen Fußballer die Bälle im
Tor versenkten. Denn Oberschlesien, wo
diese Enthusiasten so erfolgreich kickten,
dass sie mit der Zeit sowohl die deutsche,
als auch die polnische Fußballgeschichte
maßgeblich prägen sollten, war nun einmal eine Region „zwischen den Stühlen“.
Ein Spielball der Geschichte eben. Hier haben sich recht wundersame Dinge zugetragen. Und in der Geschichte des oberschlesischen Fußballs gab es erst recht
viele davon. Dabei hat sich die Region
selbst Jahrzehnte lang ihrer ganzen, gerade
deutsch-polnischen Fußballtradition entledigen müssen, was zumindest bis 1989,
aber in Wirklichkeit noch darüber hinaus
andauerte. Jedes große Fußballevent, und
insbesondere eine europäische Fußballfeier in Polen und in der Ukraine, könnte
diese gemeinsame Fußballgeschichte in
Erinnerung rufen und sie als eine europäische Erfahrung vermitteln. Denn Fußball
kann trennen, genauso wie er ungeachtet
einst erreichter Siege oder erlittener Niederlagen wieder verbinden kann. So betrachtet ist es eigentlich schade, dass ausgerechnet in Oberschlesien nicht ein
einziges Spiel der kommenden FußballEM stattfinden wird. Dies hätte womöglich
etwas geholfen, die vielfältige regionale Tradition zu beleuchten und stärker im kollektiven Bewusstsein in Polen und in
Deutschland zu verankern. Könnte trotzdem die Geschichte des oberschlesischen
Fußballs öffentlichkeitswirksam thematisiert, ja sogar neu erinnert und so womöglich zu einem deutsch-polnischen Erinnerungsort werden? Fußballplatz gar als
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transnationaler Erinnerungsort. Warum
nicht? Fußball lässt sich als sportliches und
zugleich gesellschaftliches Phänomen betrachten, das durch die Wirren des vorigen
Jahrhunderts nicht weniger als andere Bereiche menschlichen Handelns vereinnahmt sowie für politische Zwecke missbraucht wurde und nicht zuletzt deshalb
in die europäische Erzählung hineingehört.
Und zwar mit all seinen Schatten-, Wunden- und Wunderseiten in jenem Jahrhundert der Extremen. Kann man also Fußballgeschichte als einen transnationalen
Erinnerungsort erzählen? Versuchen wir
es nun einmal.

Anpfiff! 1. Spielminute …
Es fällt nicht schwer, gerade im Fußball
zahlreiche Parallelen zwischen der in
Oberschlesien verwurzelten deutsch-polnischen und der im ehemals polnischen
Ostgalizien präsenten polnisch-jüdischukrainischen Beziehungsgeschichte aufzuzeigen. Die Anfänge der polnischen
Fußballgeschichte reichen eben nach Ostgalizien ins Jahr 1894 zurück. Anlässlich
des 484. Jahrestages der Schlacht bei Tannenberg kam es damals zu einem ersten
Fußballspiel zwischen dem Krakauer und
dem Lemberger Verein des Polnischen
Turnvereins „Sokół“. Polens erster Fußballclub „Lechia“ wurde 1903 in Lemberg
gegründet. Und es war nicht zuletzt der
polnische Jude Józef Klotz, der Polens erstes Tor in einem der ersten Länderspiele
erzielte (Polen – Schweden im Mai 1922).
Schon allein deshalb dürften für Polen
die äußerst vielschichtigen Fußballtraditionen Oberschlesiens geradezu heimisch
anmuten. Polens beste Stürmer, die für
die polnische Nationalelf zwischen 1922
und 1939 zum Einsatz kamen, verständigten sich auf dem Fußballplatz auf
Deutsch. Sie kamen alle fast ausnahmslos
aus Oberschlesien, einer typischen mehrsprachigen Grenzregion, die 1922 eine
deutsch-polnische Grenze durchschnitten
hatte. Dabei war diesen oberschlesischen
Kickern das nationale Bekenntnis, an dem
sie von nun an immer schon gemessen
werden sollten, offenbar zweitrangig. Sie
wollten schlicht Fußball spielen. Und sie
taten es ziemlich genial.
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22. Spielminute …
Zwei Wochen nach dem erfolgreichen
Spiel der polnischen Nationalelf gegen
Schweden besetzten die polnische Armee
sowie die polnische Zivilverwaltung das
nach dem Plebiszit und nach den bürgerkriegsartigen Aufständen zugesprochene
Ostteil Oberschlesiens. Die nur wenige
Monate zuvor von dem Botschafterrat in
Genf angesetzte und noch nie in dieser
multiethnischen Region mit ihren eher
hybriden, als eindeutigen nationalen Identitäten existierende deutsch-polnische
Grenze wurde Realität. Quer durch die
seit Jahrhunderten gewachsene Region
wurde eine Linie von Grenzpfählen und
Sperrzäunen durchzogen. Für nun in Polen lebende Kattowitzer wurden ihre in
Gleiwitz, Beuthen oder in Hindenburg/Zabrze lebenden Freunde und Verwandte von Tag zu Tag zu Ausländern –
und natürlich auch zu Gegenspielern auf
dem Fußballplatz. Seitdem werden Fußballer aus dem Ostteil der Region auf dem
Sportplatz einen Weißen Adler auf der
Brust tragen, die Trikots deren aus dem
Westteil werden mit einem Schwarzen
Adler oder, nach der Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten, mit dem
Hakenkreuz geziert. Wie etwa der aus Kattowitz stammende Torwart Emil Anton
Görlitz, der als erster deutschstämmiger
Oberschlesier 1924 im Länderspiel Polen
gegen Schweden (1:5) für die polnische
Nationalelf spielte; oder Richard Malik,
der als erster Oberschlesier in die DFBElf berufen wurde. Vieles jedenfalls sollte
von nun an anders sein als früher. Fußball
sollte schon bald für einen symbolträchtigen Kraftakt des Für oder Gegen in den
stürmischen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts herhalten und durch totalitäre
Regime umwoben, mythisiert, vereinnahmt und missbraucht werden. So werden Entscheidungen, die oberschlesische
Fußballspieler ab jetzt treffen – und zwar
nicht selten erzwungene, aber fast immer
streng beobachtete Entscheidungen: Für
welchen Fußball-Club spiele ich? Für welche Fußballnationalmannschaft laufe ich
auf? – für sie und ihre Angehörigen oft
paradoxe, meist aber tragische Folgen haben.

39. Spielminute…
Die im oberschlesischen Ballungs- und
Industrieraum so abrupt gezogene
deutsch-polnische Grenze verschwand
ebenso abrupt – schon nach 17 Jahren mit
dem deutschen Überfall auf Polen 1939.
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Die nationalsozialistische Politik drang
mit ihrer vernichtenden Macht in alle Lebensbereiche der hiesigen Menschen ein,
den Sport – und insbesondere Fußball –
natürlich eingeschlossen. Der Sport
wurde zum Instrument der Propaganda.
Im mehrsprachig geprägten Oberschlesien sollte es nun für die polnische Sprache und polnische Tradition keinen Platz
mehr geben. Dies galt ebenso für die hiesigen polnischen Sportvereine. Jetzt, umgeben durch Terror, Propaganda, Einschüchterungspolitik und geleitet vom
Überlebenswillen, musste jeder Oberschlesier seine ganz persönliche Entscheidung treffen, ob er Pole oder Deutscher
oder irgendetwas dazwischen war.
Im durch die Wehrmacht besetzten Polen wütete währenddessen eine gezielte
Vernichtungspolitik, die sich gegen die
jüdischen Mitbürger und polnische Eliten
richtete, die verschleppt, mundtot gemacht und schließlich auch physisch vernichtet werden sollten. Zu dieser Elite hatten die deutschen Besatzer auch
berühmte Sportler gezählt – als potenzielle Symbolträger für das Durchhaltevermögen der polnischen Nation. Józef
Klotz, der das historische erste Tor für die
polnische Nationalelf erzielt hatte, starb
1941, vermutlich im Warschauer Ghetto.
Ein anderer polnischer Nationalspieler,
Leon Sperling, wurde im Dezember 1941
im Lemberger Ghetto von einem betrunkenen SS-Mann erschossen. Ebenfalls in
diesem Getto starb ein anderer bekannter
polnisch-jüdischer Mittelstürmer der Weißen Adler Zygmunt Steuermann. In
Auschwitz-Birkenau wurde Marian Einbacher ermordet, der neben Józef Klotz
im allerersten Länderspiel Polens gegen
Ungarn 1921 gespielt hatte … Allein diese
Namen könnten symbolisch für das Ende
des jüdischen Fußballlebens im besetzten
Polen stehen, genauso wie etwa der Name
des in Auschwitz-Birkenau zu Tode geprügelten, siebenfachen deutschen Nationalspielers Julius Hirsch ein Sybol für
den Niedergang des jüdischen Fußballlebens im Dritten Reich darstellen könnte.

Böser Foul, Verwarnung
und rote Karte …
Im besetzten Polen durfte Fußball offiziell
nicht gespielt werden. Dies galt hier als
Straftatbestand. Polnische Fußball- und
Sportplätze wurden von den Deutschen
in Beschlag genommen, es tauchten überall Schilder auf: „Polen ist das Betreten
des Sportplatzes bei Strafe verboten.“ Anders war die Lage im bis 1939 polnischen
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Teil Oberschlesiens, das nun – zum deutschen „Mutterland zurückgekehrt“ – wieder ins deutsche Reichsgebiet eingegliedert wurde. Zwar wurden polnische
Fußballclubs aufgelöst, die hier nach 1922
entstanden waren. In Wirklichkeit aber
blieben bisherige Vereinsstrukturen weitgehend bestehen, erhielten nur deutsche
Namen, oft die alten aus der Zeit vor 1922.
So erhielt der stärkste Club der Region,
der fünffache polnische Meister Ruch
Chorzów, den Namen „Bismarckhütter
Ballspiel Club“. Damit sollte auch im
Sportleben der Region die 17 Jahre währende „polnische Episode“ Oberschlesiens
ausgelöscht werden.
Nun stand aus Sicht der Deutschen für
die Belebung des „deutschen Fußballlebens“ in der Region nichts mehr im Wege.
Für die meisten Polen im Generalgouvernement, für die selbst ein Besuch im deutschen Kino als Akt der Kollaboration oder
zumindest als eine billige Mitläuferschaft
galt, war die Einwilligung der oberschlesischen Kicker, in deutschen Fußballvereinen in Oberschlesien oder gar im besetzten Polen zu spielen, höchst
unverständlich, ja unerhört. Dabei fiel den
meisten Oberschlesiern diese Entscheidung alles andere als leicht. Manche
stammten nicht zuletzt aus Familien, deren Angehörige sich an den schlesischen
Aufständen in den Jahren 1919–1921 beteiligt und somit aktiv die Partei für Polen
ergriffen hatten. Sie mussten seitens der
NS-Behörden mit Verfolgungsmaßnahmen rechnen. Leonard Franz Piontek,
1916 in der oberschlesischen Königshütte
geboren, stammte aus einer solchen Familie. Vor 1939 hieß er in Folge der Repolonisierungspolitik des Kattowitzer Woiwoden Michał Grażyński noch Leonard
Franciszek Piątek, nun kehrte er auf Geheiß der deutschen NS-Behörden zu seinem früheren Namen zurück. Er musste
aber um seine Sicherheit bangen und
hielt sich zunächst in seiner Wohnung
versteckt. Eines Abends suchten ihn zwei
Gestapo-Funktionäre auf. Dies verhieß
nichts Gutes. Schnell stellte sich heraus,
dass die beiden Herren als „Bittsteller“
auftraten: Sie wollten ihn für einen neugegründeten deutschen Fußballclub im
besetzten Krakau engagieren. Piontek
stimmte dem freundlich vorgetragenen
Vorschlag nicht zu, man ließ ihn aber in
Ruhe. Wahrscheinlich sahen selbst die
beiden Gestapo-Leute ein, dass man bekannte, einheimische Fußballspieler
„zum Wohl der deutschen Sache“ ebenso
in Oberschlesien gut gebrauchen konnte.
Irgendeine Entscheidung musste aber her.
Piontek holte sich zunächst Rat bei Józef
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Kałuża, dem früheren polnischen Nationaltrainer. Dieser hatte nichts dagegen,
dass Oberschlesier nun in deutschen Vereinen weiterspielten. Schließlich hat
selbst der polnische Exil-Premier
Władysław Sikorski die einheimische Bevölkerung Oberschlesiens ermuntert, sich
aus Selbstschutz in die Volkslisten eintragen zu lassen. Dies hat vielen Fußballern
den Entschluss etwas erleichtert, aber sicher nicht viel leichter gemacht. Doch
schon bald liefen selbst die Oberschlesier,
die noch vor kurzem polnische Nationalspieler gewesen waren, für die nun deutschen Fußballclubs auf. Es kam dabei häufig vor, dass man sich trotz drohender
Schikanen nicht nur auf dem Sportplatz
des Polnischen oder eher des oberschlesischen Dialektes bediente. Zum Beispiel
duldete es der Vorstand von Germania
Königshütte, des stärksten oberschlesischen Fußball-Clubs zwischen 1939 und
1945, dass die halbe Mannschaft deutsch,
die andere polnisch sprach.
Die bis dato im polnischen Teil der Region lebenden Fußballspieler sind also ab
September 1939 für deutsche Club-Mannschaften oder sogar für die deutsche Nationalelf aufgelaufen. Der berühmteste
von ihnen – aber auch der in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aus
der polnischen Fußballgeschichte meist
verdrängte – war der Oberschlesier Ernst
Otto Willimowski. Ähnlich wie viele oberschlesische Fußballer, die nach dem 1. September 1939 die deutsche Staatsbürgerschaft als „frühere Reichsbürger“ erhielten
(es galt hier die sogenannte Volksliste mit
vier Kategorien je nach „Zuverlässigkeit
des Deutschtums“ der einheimischen Bevölkerung), muss sich auch Willimowski
die dringende Frage gestellt haben: Was
tun? Kämpfen? Flüchten? Oder sich an
die veränderten Bedingungen anpassen,
um zu überleben? Also doch weiterhin
Fußball spielen, diesmal für die Deutschen, auch um der Einberufung in die
Wehrmacht zu entgehen? Willimowski
war zunächst Spieler des fußballstärksten
Vereins der deutschen Minderheit in Polen, des 1. FC Kattowitz, und wenig später
unübertroffener Star des als „Club der
Schlesischen Aufständischen“ geltenden
Ruch Wielkie Hajduki (nachher Ruch
Chorzów). Er war auch der geniale Wunderstürmer der polnischen Nationalmannschaft. Bis 1939 schoss er in 22 Einsätzen
21 Tore für Polen – diese Trefferquote ist
bis heute von keinem anderen polnischen
Nationalspieler überboten worden. Eines
seiner besten Spiele mit drei Toren für die
Weißen Adler bestritt er zuletzt am 27. August 1939 im Warschauer Armeestadion
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gegen Ungarn, damals noch Vizeweltmeister, der damit klar 4:2 besiegt wurde. Seit
1941 versenkte er seine zielsicheren Bälle
im Netz für die deutsche Nationalmannschaft (in 8 Spielen von 1941 bis 1942
konnte er 13 Tore erzielen). Sein Debüt für
die Deutschen, mit dem Hakenkreuz auf
dem Trikot, gab er am 1. Juni 1941 in Bukarest gegen Rumänien, wobei er zum 4:1Sieg zwei fantastische Tore beisteuerte.
Willimowskis Wechsel von 1. FC Kattowitz zum Ruch Wielkie Hajduki und später von der polnischen zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft war nie als eine
nationale oder ideologische Parteinahme
für eine der beiden Seiten gedacht, wurde
aber immer so gedeutet: als ein Wechsel
zum „Lager der Gegenspieler“. Es wurde
als ein klarer Akt des „Landesverrats“ verstanden, auch wenn der geniale Kicker
sich aus allen Debatten über deutsch-polnische Spannungen und Konflikte vorsichtig heraushielt. Willimowski blieb nach
dem Kriegsbeginn und dem deutschen
Einmarsch in Polen mehrere Wochen versteckt. Er fürchtete womöglich den
NSDAP-Kreisleiter in Kattowitz Georg
Joschke, der – selbst ein begeisterter Fußballfan – Willimowski übelgenommen
hatte, dass dieser, als deutscher Oberschlesier, seinerzeit den Club der deutschen
Minderheit 1. FC Kattowitz verlassen und
zum „Polenverein“ Ruch gewechselt hatte.
Von seinen nationalen Spielen für die
Weiß-Roten ganz zu schweigen. Aber Willimowski könnte noch etwas anderes befürchtet haben: Seine Mutter Pauline
wurde Ende 1940 von der Gestapo verhaftet und ins Arbeitslager Myslowitz (1943
zur Außenstelle von Auschwitz ausgebaut)
gebracht. Manche Sporthistoriker vermuten, es habe sich dabei um den Verdacht
der „Rassenschande“ gehandelt, denn Willimowskis Mutter soll eine Liebesbeziehung mit einem Juden gepflegt haben.
Dieser Umstand dürfte Willimowskis Entschluss beeinflusst haben, für die Reichsmannschaft zu spielen.

44. Spielminute …
Doch je länger das Blut auf den Fronten
des Zweiten Weltkrieges vergossen wurde,
umso mehr oberschlesische Fußballspieler
haben, statt auf dem Sportplatz, in den
Schützengräben gekämpft. In die deutsche
Armee wurden zuerst die Oberschlesier
eingezogen, die bereits vor dem Krieg deutsche Staatsbürger waren. Doch im Laufe
des Krieges und infolge knapper werdender Reserven landeten dort selbst oberschlesische Aufständische und ihre Söhne,
die zwischen 1922–1939 auf polnischer
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Seite der Staatsgrenze polnische Schulen
besucht hatten und häufig nur unzulänglich Deutsch konnten. Es kamen sogar Soldaten dazu, die während des Septemberfeldzuges polnische Uniformen getragen
hatten. Sobald sie die Volksliste unterschrieben, wurden sie aus deutschen Gefangenenlagern entlassen und umgehend
in die deutsche Armee eingezogen, wo sogar ihre polnischen Dienstgrade übernommen wurden. Insgesamt wurden bis
Kriegsende schätzungsweise 220.000
Oberschlesier von Hitlers Armee eingezogen. Diese Erfahrung teilten nun auch die
Fußballer aus Oberschlesien. Dem Torwart
des Bismarckhütter Sport-Vereins Richard
Wyrobek, der nach Kriegsende im Ruch
Chorzów (nun als Ryszard Wyrobek) weiterspielen durfte, änderten die NS-Behörden eigenwillig die Nummer der Volksliste
von IV (er stammte aus einer aufständischen Familie) auf III und ließen ihn unverzüglich für Hitler kämpfen. Selbst der
anspruchsvolle Wunsch der NS-Führung,
dem 1. FC Kattowitz, dem einstigen Club
der deutschen Minderheit in Polen, wieder
zur erstklassigen Größe zu verhelfen,
konnte wegen der eiligen Einberufungsbefehle nicht in Erfüllung gehen. Schon im
Herbst 1939 stellten diese Club-Mannschaft vorwiegend ehemalige polnische Nationalspieler mit Erwin Nytz, Ewald Dytko
und vor allem Ernst Willimowski. Aber
schon bald fand sich einer nach dem anderen auf dem Schlachtfeld. Willimowski
konnte als einziger noch rechtzeitig zum
Polizeisportverein Chemnitz wechseln und
so der Einberufung entkommen. Der frühere Ruch-Stürmer Paweł (vormals Paul)
Buchwald, Onkel des späteren deutschen
Nationalfußballspielers Guido Buchwald,
wollte sich noch 1998 in einem Interview
mit dem Kattowitzer Sportjournalisten Joachim Waloszek daran erinnern, wie tief bewegt sich Willimowski von jedem einzelnen der Vereinsspieler verabschiedet und
die Hoffnung ausgedrückt hatte, dass sich
alle mal wiedersehen. Willimowski hat den
Krieg zwar überlebt, aber nach 1945 nicht
mehr ins kommunistische Polen zurückkehren dürfen, da man ihn dort als „Landesverräter“ behandelte. Folglich wurde er
aus sämtlichen Enzyklopädien der polnischen Fußballgeschichte ausradiert. Er war
43 Jahre alt, als er – nach mehreren Stationen in diversen westdeutschen Vereinen –
mit Fußball aufhörte. Er starb – in Polen
totgeschwiegen, in Deutschland vergessen
– 1997 in Karlsruhe. Das Grab, auf dem
sein Vorname in deutscher und der Familienname in polnischer Schreibweise steht,
wird nun jährlich von den Ruch-Fans aus
Oberschlesien besucht und mit den Ver-
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einsfarben dekoriert. Willimowski hält wieder Einzug in polnische Publikationen, vor
allem in der regionalen oberschlesischen
Presse. Totgesagte leben manchmal länger.
Auch der heute eher vergessene Werner
Janik von der Germania Königshütte
diente als deutscher Soldat in Bulgarien
und spielte dort gelegentlich Fußball.
Nach Kriegsende, als die kommunistischen Behörden seinen Vornamen polonisierten, durfte er nunmehr als Antoni
Janik im Tor des polnischen Nationalteams spielen und wurde bei einem Länderspiel 1948 von den Zuschauern in Sofia
wiedererkannt und herzlich bejubelt. Die
Armee verpflichtete auch den aus Ruda
O/S (Ruda Śląska) stammenden Edmund
Anzeige / reklama

Serhij Zhadan
Totalniy Futbol
Suhrkamp Verlag 2012
242 Seiten, 18,50 Euro

Giemsa, Spieler eines kleinen Fußballvereins Vorwärts Lipine, der zusammen mit
einem anderen Fußball-Kammeraden
Ewald Cebulla in Frankreich diente. Beide
ergriffen dort Fahnenflucht. Giemsa ist
zur französischen Résistance und später
zur Anders-Armee übergelaufen. Auch Cebulla trat in die Polnischen Bewaffneten
Streitkräfte im Westen ein und durfte nach
1945, nun als Edward Cebula, für die polnische Nationalelf auflaufen. Giemsa dagegen kehrte nach dem Krieg nicht mehr
nach Polen zurück. Zum Glück, denn paradoxerweise hatten diejenigen Oberschlesier, die aus den Polnischen Bewaffneten
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Streitkräften im Westen zurückkehrten,
im kommunistischen Polen die meisten
Schwierigkeiten. Sie waren bis 1956 härteren Repressionen ausgesetzt, als es
selbst bei ehemaligen oberschlesischen
Wehrmachtsangehörigen der Fall war.
Wehrmachtssoldat war schließlich auch
der berühmte und bis heute in Polen gefeierte Fußballstar Gerard Cieslik (Cieślik).
1957 trat er im neuen Fußballstadion in
Chorzów als polnischer Nationalspieler in
der hochemotionalen Partie der Weißen
Adler gegen die Sowjetunion auf. Er entschied dieses – nicht zuletzt als eine getarnte politische „Heimzahlung“ empfundene – geschichtsträchtige Länderspiel mit
0:2 für Polen und wurde über Nacht zum
Idol der Fußballfans. Dabei war er einer
von insgesamt acht oberschlesischen Fußballern, die damals in der polnischen
Mannschaft gegen die sowjetische Nationalelf aufliefen: Stefan (vormals Günter)
Florenski, Ginter (vormals Günter) Gawlik,
Edward Jankowski, Lucjan (vormals Lutz)
Brychczy, Roman Lentner, Henryk (vormals Heinrich) Kempny, Edward Szymkowiak. Für die meisten von ihnen war diese
Partie mehr als ein großes Fußballspiel.
Manche von diesen jungen Männern waren einst bei der Wehrmacht und kämpften an der Ostfront, manche erlebten in
ihrer Heimatregion den grausamen Einmarsch der sowjetischen Soldaten im Winter 1945, die meisten von ihnen verloren
dabei ihre Familienangehörigen, waren
Zeugen massenhaft verübter Gräueltaten,
Vergewaltigungen, Plünderungen. Nach
dem Spiel saß man in der Umkleidekabine noch lange zusammen. Und es
wurde dort lange geweint.

Ballübernahme, Platzverweis …
In Oberschlesien wurde Fußball praktisch
bis Kriegsende gespielt. Selbst nachdem
Anfang Januar 1945 die sowjetische Armee
nur wenige Dutzend Kilometer weiter östlich von Kattowitz ihre große Offensive
begonnen hatte, berichtete die lokale „Kattowitzer Zeitung“ über den Spieltag vom
14. Januar. In der Presse konnte man lesen:
„In der Kreisklasse unterlag die WKG
Auschwitz der TuS Karwin mit 1:10“. Bald
wurden keine Spiele mehr veranstaltet.
Die sowjetischen Soldaten erreichten eben
das oberschlesische Industriegebiet. Die
Schrecken des Krieges sollten die oberschlesische Bevölkerung, die bisher von
alliierten Bomberstaffeln verschont blieb,
nun mit aller denkbaren Härte treffen.
Jetzt war die andere Seite am Ball. Die pol-
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nischen Behörden machten sich unter Verweis auf die von der kommunistischen
Führung verordnete „Aktion zur Entdeutschung“ an die nationale Verifizierung von
Oberschlesiern, die bis dahin in der Region verblieben. Dabei wurden die von
den deutschen Behörden zurückgelassenen Volkslisten, auf denen natürlich auch
Familiennamen oberschlesischer Fußballer standen, als willkommenes Hilfsmittel
herangezogen. Bald wurden viele Sportler
schlichtweg als „feindliches Element“ bezeichnet, schikaniert, als Kollaborateure
und Verräter zu Gefängnisstrafen verurteilt, in Arbeitslager verschleppt oder des
Landes verwiesen. Für sie gab es keinen
Platz in einer Region, die – nach dem grausamen Krieg – nun zum „polnischen Mutterland zurückgekehrt“ war. Im Arbeitslager bei Myslowitz kam der frühere
polnische Nationalspieler Leonard Hubert
Malik zu Tode. Höchst paradox ist dabei
der Umstand, dass Malik noch vor dem
Krieg als Sympathisant der polnischen Sozialisten galt und von den Behörden nur
deshalb als Deutscher verifiziert wurde,
weil sein Cousin Richard Malik seinerzeit
als führender Fußballer von Beuthen 09
aufgelaufen und als erster Oberschlesier
in die DFB-Elf berufen worden war. Als
Wehrmachtssoldat fiel er im Januar 1945
an der Ostfront. Richard Pietz (nun als
Ryszard Piec), jetzt als vermeintlicher Kollaborateur vom kommunistischen Geheimdienst verhaftet, konnte dem berüchtigten Nachkriegslager für Deutsche in
Schwietochlowitz/Świętochłowice bei Kattowitz nur mit viel Glück entkommen –
er floh beim Transport. Auch der später
weltberühmte, aus Zaborze bei Hindenburg stammende Kinderbuchautor Janosch, der ein begeisterter Fußballspieler
war, durfte im polnischen Zabrze keinen
Fußball mehr kicken. Er trat sogar in einen nach 1945 gegründeten polnischen
Fußball-Club Pogoń Zabrze ein, musste
aber schon bald als deutscher Oberschlesier Polen verlassen. Der einstige NaziEntwurf, Oberschlesien nach Kräften zu
einer national-homogenen Region umzuwandeln, wurde von der kommunistischen Führung im Nachkriegspolen weiter verfolgt und weitgehend umgesetzt.
Der damals begonnene Exodus der Oberschlesier nach Westen wird mit unterschiedlicher Intensität über einige Jahrzehnte lang andauern, übrigens mit
verstärkender Wirkung für die deutsche
Nationalmannschaft …
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45. Spielminute …
Dennoch durften schon im Herbst 1945
zahlreiche oberschlesische Fußballer wieder dem runden Leder hinterherlaufen,
sobald sie einige Voraussetzungen erfüllt
hatten, darunter die Änderung deutscher
Vornamen (so mussten sie innerhalb von
nur wenigen Jahren zum dritten Mal ihre
Namen ändern). Die lokale Parteiführung
sah schnell ein, dass die fußballstarken
Kicker unter Aufsicht von Vereins- und
Verbandsfunktionären zu eigenen Propagandazwecken eingesetzt werden konnten, um der geforderten Repolonisierung
gerecht zu werden. Trotzdem sollte im
restlichen Polen über Jahrzehnte hinweg
den nun polnisch-oberschlesischen Fußball-Clubs weit verbreitetes Misstrauen
entgegengebracht werden, da hier nach
Meinung vieler Polen ein Großteil der Bevölkerung Deutsche oder deutsche Kollaborateure waren. Selbst große Verdienste
des berühmten Vereins Górnik Zabrze
für den polnischen Fußball in den 1960er
und 1970er mit seinen sensationellen
Fußballkünstlern und polnischen Nationalspielern wie etwa Hubert Kostka, Joachim Marks (vormals Marx), Zygfryd
Szołtysik (vormals Siegfried Scholtysik),
Ernest Pol (vormals Ernst Pohl), Włodzimierz Lubański, Edmund Kowal (vormals
Erwin Ernst Schmidt) und nicht zuletzt
Heinz Zimmermann (Onkel des später
berühmten Klavierspielers Krystian Zimmermann) konnten an diesem Misstrauen nicht viel ändern.
Das Oberschlesische, das seine vielschichtige Identität aus slawischen und
deutschen Elementen speiste, musste
über viereinhalb Jahrzehnte lang im Untergrund bleiben, um nur von Zeit zur
Zeit – auch aus Anlass großer Fußballereignisse – auf sich aufmerksam zu machen. Als 1954 im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft die Nationalmannschaft der
Bundesrepublik Deutschland mit den favorisierten Ungarn um den Sieg rang, hat
das ganze Zaborze an den Radioempfängern mitgefiebert, um nach dem Abpfiff
in wahrhaftig lateinamerikanischer Manier den Sieg der „Unseren“ zu feiern.
Dieser Umstand entging dem kommunistischen Geheimdienst (UB) natürlich
nicht, selbst ein Foto der deutschen WMMeisterelf konnte einem zum Verhängnis
werden. Doch hätte damals die polnische
Nationalmannschaft die Ungarn bezwungen, hätte man in diesem Stadtteil wohl
genauso gefeiert. Beste Fußballkicker aus
Gleiwitz, Ratibor, Beuthen, Kattowitz oder
Königshütte haben letztendlich für beide
Nationalmannschaften gespielt. Es wäre
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interessant zu erfahren, wie der UB solche Reaktionen gedeutet hätte. Vielleicht
als Beweis für eine erfolgreiche Assimilierungspolitik gegenüber der einheimischen Bevölkerung?

89. Spielminute …
Die Lebensgeschichten Willimowskis und
anderer Fußballer aus Oberschlesien, in
denen sich die gemeinsame deutsch-polnische Geschichte nicht nur widerspiegelt,
sondern bis zur Unkenntlichkeit verschmilzt, waren in der Volksrepublik Polen weitgehend tabuisiert. Doch auch
nach der politischen Wende von 1989
blieb der Umgang mit diesem mehr gesellschaftlichen als allein sportlichen Phänomen nicht frei von Problemen – zumal
man allgemein in Polen noch immer nur
schwer nachvollziehen kann, dass die
Menschen in Oberschlesien mal für Polen, mal für Deutschland jubeln. Nicht
zufällig erzählt man sich, dass wenn deutsche und polnische Fußballnationalmannschaften gegeneinander spielen, so zünden Oberschlesier eine Kerze für die
Heilige Anna vom St. Annaberg an, damit
es unentschieden ausgehen möge. Geht
es anders aus, so ist es halb so schlimm:
Man sei zuletzt immer ein Gewinner und
feiere eben die oberschlesischen Jungs in
beiden Teams nach dem Motto: „Egal, wie
es heute ausgeht, Oberschlesien geht sowieso nicht unter.“ Diese besondere Fanstimmung in der Region werden wir sicher auch bei der Fußball-EM 2012
erleben. Denn das Phänomen des oberschlesischen Fußballs mit all seinen individuellen Geschichten lebt fort. Dies beweisen die heutigen oberschlesischen
Fußballspieler, die bei der Fußball-EM
2012 für die polnische oder deutsche Nationalmannschaft spielen: Die im Gleiwitzer Stadtteil Sosnitza geborenen Sebastian
Boenisch, Lukas Podolski und Adam Matuschyk (Matuszczyk), Miroslav Klose aus
Oppeln oder nicht zuletzt der aus dem
oberschlesischen Ratibor stammende polnische Nationaltrainer mit einem polnischen und deutschen Pass Franciszek
(Franz) Smuda – sie alle symbolisieren
nicht nur deutsch-polnische Identitätsprobleme oder das Schicksal Oberschlesiens
zwischen Deutschland und Polen, sondern vielmehr komplizierte und daher
spannende und erzählenswerte Schicksale von Grenzgängern.
Deshalb wäre es anlässlich der FußballEuropameisterschaften mehr als erwünscht, diese talentierten Oberschlesier
einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
Ihre Biografien, neu reflektiert und ohne
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nationale Zuordnungen dargestellt – so,
wie sie sich zwischen Sport und Alltag,
zwischen Fußball und Politik im Jahrhundert des zerrissenen Europas zugetragen
haben –, könnten für die erwartete europäische Fußballfeier 2012 einen Mehrwert
erbringen: Sie könnten ein Stück verflochtene, jenseits nationaler Zwänge zu verortende und doch durch diese Zwänge
immer wieder auch geprägte Identität Ostmitteleuropas beleuchten. Dabei könnte
die jeweils regionale Sportgeschichte als
Teil der verwickelten europäischen Historie des 20. Jahrhunderts begriffen werden.
Vielleicht würde man es dann besser verstehen, dass etwa im heutigen Gleiwitzer
Stadtteil Sosnitza/Sośnica Jugendliche
mit einem deutschen Podolski-Trikot auf
der Straße kicken – und gar keinen Begriff davon haben, dass er einer anderen
Fußballnation angehört, weil er für sie
einfach ein Oberschlesier ist. Dieses Phänomen zeigt, wie sich gerade in einer alten Grenzregion wie Oberschlesien ein
Denken breit macht, das enge nationale
Kategorien überwinden kann. Selbst in
dem immer noch stark national geprägten
Sport wie Fußball.

Nachspielzeit …
Unentschieden!
Einen so umfassenden, gemeinsamen europäischen Öffentlichkeitsraum, den uns
die bevorstehende Fußball-EM 2012 verschafft, werden wir so nicht schnell wieder erleben. Vielleicht sollten wir diese
Zeit bewusst dafür nutzen, nicht nur die
jeweiligen nationalen Emotionen hochfahren oder diese gegeneinander ausspielen zu lassen. Vielleicht sollten wir uns
in dieser – nicht nur für Fußballbegeisterte – spannenden Zeit interessante Geschichten über Fußball und zugleich über
Europa erzählen? Nur dann werden wir
echte Europameisterschaften erleben.
Und den Fußball als Türöffner für transnationale Themen entdecken. Fußball hat
lange genug nationale Emotionen bemüht, warum sollte er nicht etwa europäisches Denken fördern? Denn Fußball
kann über nationale Emotionen hinweg
verbinden. Er tut dies ja schon in manchen Regionen der EM-Gastgeber.
Marcin Wiatr
Germanist, Literaturwissenschaftler und
Übersetzer, ehemaliger Direktor des Hauses
der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in
Gleiwitz, derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Georg-Eckert-Instituts und der Technischen
Universität in Braunschweig.
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Sammlung Pawel Czado / ze zbiorów Pawła Czado

•

Fußballspiel in Zaborze, Hindenburg / mecz piłkarski w Zaborzu, Zabrze

Marcin Wiatr

Czy grasz dla nas, czy przeciwko nam?
Sport na Górnym Śląsku a doświadczenie europejskiego pogranicza
Historia piłki nożnej na Górnym Śląsku pozwala nam lepiej zrozumieć doświadczenia europejskich regionów pogranicza.
Pozwala dostrzegać wartość zjawiska, że na tej ziemi, niegdyś tak bardzo targanej i podzielonej przez nacjonalizmy, obecne
jest dziś myślenie wykraczające poza wąskie kategorie narodowe i podkreślające raczej to, co europejskie. Bo tu nawet
futbol, który gdzie indziej wciąż jeszcze jest pełny narodowych emocji, funkcjonuje według innych zasad. Przekonamy się
o tym podczas Euro 2012.

Już wkrótce najlepsze drużyny piłkarskie
Europy zjadą do Polski i na Ukrainę. Po
raz kolejny futbol znajdzie się w centrum
uwagi. Piłka, niby błahostka – a jednak
rzecz ważna. Dziś piłkarskie mistrzostwa
to już nie tylko wydarzenie sportowe. Na
futbol coraz częściej patrzy się także przez
pryzmat szansy, jaką ta gra stwarza na
utkanie opowieści o tym, co dzieli,
co zbliża i co łączy europejskich sąsiadów
i pokazuje, jaką drogę przebyła Europa
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w XX wieku. Taka perspektywa znacząco
mogłaby się przysłużyć wzmocnieniu głębszych więzi łączących stosunki polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie. Tak dzieje się
już dziś szczególnie w tradycyjnych regionach pogranicza, na przykład na Górnym
Śląsku. Tutejszą regionalną historię futbolu coraz częściej postrzega się jako impuls,
by inaczej spojrzeć na historię społeczną
regionu i podjąć próbę opowiedzenia jego
europejskiej historii, najlepiej pozbawionej
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wąskiej perspektywy narodowej narracji.
Ostatecznie Górny Śląsk to jeden z tych
regionów Europy, którego piłkarze w burzliwym XX stuleciu grali zarówno dla niemieckiej, jak i dla polskiej reprezentacji
i – w zależności od danej koniunktury politycznej – płacili za to sporą cenę. Historia
takiego regionu w istocie przypomina „europejskie” boisko, gdzie o wyniku meczu
przesądza nie tylko taktyczny manewr i talent graczy. Często decyduje przypadek,
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zaskakujące zwroty sytuacji oraz sędziowie
podejmujący nie zawsze obiektywne decyzje. Zdarzają się też gole, w tym samobójcze, i złośliwe faule, momenty pełne
napięcia i dramatyzmu, ale ostatecznie wynik końcowy raczej nie zadawala nikogo.
A może jednak?
Niegdyś obowiązywały tu przejrzyste, wąsko wytyczone granice. Ale nie wyznaczały
one przestrzeni do gry, jak to czynią linie
piłkarskiego boiska. Te granice wyznaczały
raczej dwa pytania: czy grasz dla nas? Czy
grasz przeciwko nam? Bowiem na Górnym
Śląsku polsko-niemieckie, polsko-czeskie
czy europejskie konflikty XX stulecia przeorały także piłkarskie boiska pozostawiając
za sobą głębokie doły. Nie brakowało wymuszonych linii podziałów czy zakazanych piłkarskich przyjaźni, które mimo
wszystko przetrwały wszelkie próby i podziały narodowe. Nie brakowało także wybitnych piłkarzy, którzy dokonywali trudnych wyborów, mało zresztą zrozumiałych
dla ludzi spoza regionu, a często interpretowanych jako dwulicowe. A wiedzieć
trzeba, że na początku historii futbolu piłkarze pochodzący z Górnego Śląska nie
odpowiadali naszym dzisiejszym wyobrażeniom o zawodowych sportowcach: byli
motorniczymi pociągów, hutnikami, rzemieślnikami, a przede wszystkim – bo jakżeby inaczej – górnikami, którzy dopiero
„po szychcie” wciągali na siebie koszulki
i uganiali się za „szmaciokiem”. Bo fusbal
należał w tym przemysłowym regionie pogranicza do najbardziej popularnych form
spędzania wolnego czasu. Ale nadeszły
czasy, gdy dokładnie rejestrowano, dla
kogo tutejsi piłkarze strzelali bramki. Bowiem Górny Śląsk, gdzie wprost roiło się
od entuzjastycznych fusbolorzy grających
tak skutecznie, że na trwale zapisali się
w niemieckiej i polskiej historii piłki nożnej, był regionem tkwiącym „pomiędzy
krzesłami”. Taką piłeczką historii. Rozgrywały się tu dość dziwaczne losy rozciągnięte między niemieckością a polskością.
A w historii górnośląskiego futbolu takich
biografii było szczególnie dużo. Przez
kilka dziesięcioleci wybiórczo traktowano
regionalną przeszłość i próbowano uwolnić się od jego pełnej, właśnie polsko-niemieckiej tradycji piłkarskiej. To specyficzne mocowanie się z pamięcią miało
miejsce przynajmniej do 1989 roku, ale
w rzeczywistości trwało dłużej. Zatem
każde wielkie piłkarskie święto, a już
szczególnie zbliżająca się piłkarska uczta
w Polsce i na Ukrainie, mogłaby przysłużyć się umacnianiu pamięci o wspólnych
polsko-niemieckich korzeniach futbolu
w tym regionie, tak aby w tej tradycji odczytać istotne europejskie doświadczenie.
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W końcu piłka nożna może zarówno dzielić, jak i na powrót łączyć, i to bez względu
na niegdyś odniesione zwycięstwa czy też
doznane porażki. Patrząc z tej perspektywy można tylko żałować, że akurat na
Górnym Śląsku nie odbędzie się żaden
mecz nadchodzących mistrzostw Europy.
Gdyby było inaczej, z pewnością łatwiej
przyszłoby zainteresować szerszą opinię
publiczną ciekawymi wątkami sportowej
tradycji tej ziemi. Można by wówczas podjąć próbę wpisania tej wspólnej tradycji
do powszechnej świadomości Polaków
i Niemców. Czy wobec tego można podjąć
próbę nowego opowiedzenia historii górnośląskiego futbolu w taki sposób, by utorować drogę do kolejnego polsko-niemieckiego miejsca pamięci? A być może nawet
miejsca pamięci o charakterze ponadnarodowym… Dlaczego nie? Na piłkę nożną
można w końcu patrzeć zarówno jak na
zjawisko sportowe, jak i społeczne, które
znalazło się w objęciach burzliwej historii,
jaka przetoczyła się w ostatnim stuleciu
i boleśnie dotknęła także świat sportu,
który podobnie jak inne sfery ludzkiej
działalności był wykorzystywany w celach
politycznych. Już tylko z tego względu
historia sportu jest częścią europejskiej
opowieści. Jest jej częścią wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej okolicznościami,
które złożyły się na jej mroczne i cudowne strony. Czy zatem da się opowiedzieć historię futbolu tak, by nadać jej
sens ponadnarodowego miejsca pamięci?
Warto spróbować.

Gwizdek! 1. minuta gry…
Przyglądając się historii futbolu łatwo wskazać na liczne zbieżności pomiędzy polskoniemieckimi korzeniami na Górnym
Śląsku a splotem polsko-żydowsko-ukraińskich losów w tej części Galicji, która stanowiła niegdyś południowo-wschodnie
kresy II Rzeczpospolitej. Początki historii
polskiej piłki nożnej sięgają 1894 roku. To
właśnie w ówczesnej Galicji wschodniej
z okazji 484. rocznicy bitwy pod Grunwaldem odbył się pierwszy mecz piłki nożnej
pomiędzy krakowskim a lwowskim klubem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Także pierwszy polski klub
piłkarski „Lechia” został założony w 1903
roku we Lwowie. Natomiast pierwszą
bramkę dla Polski w jednym z pierwszych
meczów państwowych (Polska – Szwecja
w maju 1922 roku) strzelił Józef Klotz,
obrońca polskiej reprezentacji o żydowskich korzeniach.
Już tylko z tych powodów wielokulturowe
tradycje piłki nożnej na Górnym Śląsku
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powinny wydawać się w Polsce czymś bardzo swojskim. Dodajmy, że najlepsi napastnicy w Polsce, którzy w latach 1922–
1939 grali w reprezentacji narodowej,
porozumiewali się na boisku w języku niemieckim. Niemal wszyscy pochodzili
z Górnego Śląska, typowego wielokulturowego regionu pogranicza, który w 1922
roku podzieliła granica polsko-niemiecka.
Tożsamość narodowa nie odgrywała tu
pierwszorzędnej roli, lecz od tej chwili stosunek do niej właśnie będzie wyrocznią
dla sportowych zasług górnośląskich fusbolorzy. Choć oni chcieli po prostu tylko
kopać piłkę. I robili to wprost genialnie.

22. minuta gry…
Dwa tygodnie po zwycięskim meczu
biało-czerwonych ze Szwedami polskie
wojsko i cywilne władze zajęły przyznaną
im po plebiscycie i bratobójczych powstaniach wschodnią część Górnego Śląska.
Polsko-niemiecka granica wytyczona kilka
miesięcy wcześniej w Genewie przez
Radę Ambasadorów stała się faktem, choć
w tym wieloetnicznym regionie o raczej
hybrydalnej, niż wyrazistej narodowej tożsamości nigdy jeszcze w tej formie nie
istniała. W poprzek zrośniętego od stuleci
regionu przeciągnięto linię słupów granicznych i zasieków. Dla katowiczan,
mieszkających od tej chwili w Polsce, ich
krewni i przyjaciele z pozostałych w Niemczech Gliwic, Bytomia czy Zabrza
z dnia na dzień stali się obcokrajowcami
– i oczywiście także przeciwnikami na boisku. Od tej pory piłkarze ze wschodniej
części regionu walczyć będą na boisku
z białym orłem na piersiach, na koszulkach tych z części zachodniej widniał będzie czarny orzeł lub, po przejęciu władzy
przez nazistów, swastyka. Jak w przypadku pochodzącego z Katowic bramkarza Emila Antona Görlitza, który jako
pierwszy niemiecki Górnoślązak w 1924
roku wystąpił w barwach reprezentacji
Polski w meczu ze Szwecją (1:5); albo Richarda Malika, który jako pierwszy w historii Górnoślązak został powołany do podstawowej jedenastki Niemieckiego
Związku Piłki Nożnej. W każdym razie
od tej pory wiele miało się zmienić. Już
wkrótce, w zbliżających się wielkimi krokami kolejnych dziesięcioleciach szalonego XX wieku, piłka nożna miała przeobrazić się w jeden z najbardziej
wyrazistych aktów sportowej rywalizacji
symbolizujących za albo przeciw. Ostatecznie znalazła się w centrum zainteresowania, mitologizacji i wreszcie nadużyć
ze strony reżimów totalitarnych. W ten
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sposób wybory, jakich będą dokonywać
górnośląscy piłkarze – i to wybory nierzadko wymuszone, niemal zawsze jednak skrupulatnie obserwowane: zagrać
w polskim, czy niemieckim klubie? W reprezentacji jakiego kraju wystąpić? – będą
rodziły dla nich konsekwencje, często paradoksalne, najczęściej jednak tragiczne.

39. minuta gry…
Granica, która tak nagle przecięła zrośnięty ze sobą społeczny i przemysłowy organizm Górnego Śląska, znikła równie
nagle – już po 17 latach wraz z niemiecką
napaścią na Polskę we wrześniu 1939
roku. Narodowosocjalistyczna polityka
z całą przemocą wdarła się we wszystkie
obszary życia, nie wyłączając sportu i oczywiście piłki nożnej. Sport stał się narzędziem propagandy. Na wielojęzycznym
Górnym Śląsku miało zabraknąć miejsca
dla polskiego języka i polskiej tradycji. Dotyczyło to także polskich klubów sportowych. Teraz, otoczony atmosferą terroru,
propagandy, polityki zastraszenia i powodowany chęcią przetrwania, każdy Górnoślązak musiał dokonać osobistego wyboru,
czy czuje się Polakiem, Niemcem, czy raczej kimś pomiędzy.
Tymczasem w okupowanej przez Wehrmacht Polsce szalała polityka nakierowana
na wyniszczenie żydowskich współobywateli i przedstawicieli polskich elit, którzy
mieli zostać rozproszeni, zastraszeni, a w
końcu także fizycznie unicestwieni. Do
tej elity niemieccy okupanci zaliczyli również słynnych sportowców – potencjalnie
symbolizujących wolę przetrwania polskiego społeczeństwa. Józef Klotz, który
strzelił pierwszą historyczną bramkę dla
polskiej reprezentacji narodowej, zmarł
w 1941 roku, przypuszczalnie w warszawskim getcie. Inny polski reprezentant,
Leon Sperling, zginął w grudniu 1941 roku
we lwowskim getcie, zastrzelił go pijany
SS-man. W tym samym getcie zmarł inny
znany środkowy napastnik polskiej reprezentacji, Zygmunt Steuermann. W Auschwitz-Birkenau został zamordowany Marian Einbacher, który obok Józefa Klotza
zagrał w 1921 roku w pierwszym meczu
reprezentacji Polski z Węgrami… Wszystkie te nazwiska mogą być symbolem
końca żydowskiego świata piłki w Polsce,
podobnie jak nazwisko zamęczonego
w Auschwitz-Birkenau niemieckiego piłkarza i reprezentanta Juliusa Hirscha
może być symbolem nagłego końca żydowskiego świata piłki w III Rzeszy.

26

FUSSBALL-EM 2012

•

EURO 2012

•

Złos'liwy faul, ostrzez·enie
i czerwona kartka…
W okupowanej Polsce oficjalnie nie
można było grać w piłkę nożną, groziła
za to kara. Niemcy skonfiskowali polskie
stadiony i hale sportowe, wywieszając
w ich pobliżu tabliczki o treści: „Wstęp na
boisko sportowe dla Polaków pod groźbą
kary wzbroniony”. Zgoła inna sytuacja panowała w tej części Górnego Śląska, która
do września 1939 roku znajdowała się
w Polsce, a teraz, „powróciwszy do macierzy”, na powrót została wcielona do Rzeszy. Co prawda polskie kluby piłkarskie,
które powstały w tej części regionu po
1922 roku, zostały teraz rozwiązane, w rzeczywistości jednak dotychczasowe struktury klubowe pozostały przeważnie nienaruszone, otrzymały tylko niemieckie
nazwy, zresztą często te wcześniejsze, jeszcze sprzed 1922 roku. Ruch Chorzów, najlepszy piłkarski klub w regionie, który pięciokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski,
otrzymał nazwę Bismarckhütter Ballspiel
Club. W ten sposób także w sensie sportowym 17-letni „polski epizod” w historii
Górnego Śląska miał zostać przekreślony.
Z niemieckiej perspektywy ostatnie przeszkody na drodze do ożywienia „niemieckiej piłki nożnej” w regionie zostały
usunięte. Dla większości Polaków z Generalnego Gubernatorstwa, dla których już
sama wizyta w niemieckim kinie była aktem kolaboracji, zgoda górnośląskich piłkarzy na grę w niemieckich klubach piłkarskich na terenie Górnego Śląska (czy
w jakimkolwiek klubie na terenie okupowanej Polski) była w najwyższym stopniu
niezrozumiała, a najczęściej wywoływała
oburzenie. Ale dla większości Górnoślązaków-piłkarzy podjęcie takiej decyzji nie było
wcale proste. Niektórzy z nich pochodzili
nawet z rodzin, których członkowie w latach
1919–1921 wzięli udział w powstaniach śląskich, a tym samym aktywnie opowiedzieli
się za Polską. Ci ludzie musieli się teraz liczyć z odwetem ze strony nazistowskiej administracji. Leonard Franz Piontek, urodzony w 1916 roku w Królewskiej Hucie,
pochodził właśnie z takiej rodziny. Przed
1939 rokiem, na skutek polityki repolonizacyjnej katowickiego wojewody Michała
Grażyńskiego, nazywał się jeszcze Leonard
Franciszek Piątek. Teraz na polecenie niemieckich władz powrócił do swojego poprzedniego nazwiska, ale nadal obawiał się
o swoje bezpieczeństwo i w pierwszym
okresie nowej władzy ukrywał się w swoim
mieszkaniu. Pewnego wieczoru dwóch
funkcjonariuszy Gestapo złożyło mu wizytę.
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To nie zapowiadało niczego dobrego. Jednak szybko okazało się, że obaj panowie
przyszli „po prośbie”: złożyli gospodarzowi
ofertę gry w niemieckim klubie piłkarskim,
który właśnie powstawał w okupowanym
Krakowie. Piontek nie przyjął życzliwie złożonej propozycji, ale zostawiono go w spokoju. Być może obaj gestapowcy uznali, że
ostatecznie „dla dobra niemieckiej sprawy”
na Górnym Śląsku przydadzą się pochodzący stąd znani piłkarze. Jednak jakąś decyzję trzeba było podjąć. Piontek udał się
po radę najpierw do Józefa Kałuży, byłego
trenera reprezentacji. Ten nie miał nic przeciwko temu, by Górnoślązacy występowali
w niemieckich klubach. W końcu sam premier Polski na uchodźstwie, Władysław Sikorski, zachęcał tutejszą ludność, by w celu
ochrony wpisywała się na volkslistę. Ta wypowiedź wielu piłkarzom ułatwiła podjęcie
decyzji o dalszej grze, choć z pewnością nie
uczyniła jej lżejszą. Wkrótce jednak na boisku i w koszulkach niemieckich klubów
pojawili się nawet ci Górnoślązacy, którzy
jeszcze niedawno grali dla reprezentacji
Polski. Przy tym często się zdarzało, że
mimo grożących szykan posługiwano się
językiem polskim lub raczej regionalną
gwarą. Na przykład zarząd chorzowskiego
klubu Germania Königshütte, najsilniejszego górnośląskiego zespołu w latach
1939–1945, tolerował fakt, iż jedna połowa
drużyny używała języka niemieckiego,
a druga polskiego.
Ostatecznie więc śląscy piłkarze żyjący
w dotychczas polskiej części regionu po
wrześniu 1939 roku grali w klubach niemieckich lub nawet w reprezentacji Rzeszy. Najsławniejszym wśród nich – a po
zakończeniu drugiej wojny światowej
przez kilka dziesięcioleci zaciekle wymazywanym z historii polskiej piłki – był
Ernst Otto Willimowski. Podobnie jak
wielu górnośląskich piłkarzy, którym po
wrześniu 1939 roku niemieckie urzędy
przyznawały obywatelstwo Rzeszy (obowiązywała tak zwana volkslista z czterema
kategoriami przyznawanymi w zależności
od stopnia uznania niemieckości rodzimej
ludności), także i sam Willimowski musiał
zadawać sobie dręczące pytania: Co robić?
Walczyć? Uciekać? Dopasować się do nowych warunków i przeżyć? Najlepiej chyba
dalej grać w piłkę, tym razem dla Niemców,
bo może uda się nawet wywinąć ze służby
w Wehrmachcie? Willimowski był najpierw graczem najlepszego w Polsce zespołu mniejszości niemieckiej 1. FC Kattowitz, a nieco później niedoścignioną
gwiazdą uchodzącego za „klub powstańców śląskich” Ruchu Wielkie Hajduki (późniejszego Ruchu Chorzów). Był też genialnym napastnikiem polskiej reprezentacji
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narodowej. Do 1939 roku w 22 meczach
strzelił dla Polski 21 bramek – do dziś żaden inny polski reprezentant nie poprawił
tej skuteczności. Jeden z najlepszych
swych meczów dla biało-czerwonych, i zarazem ostatni, Willimowski rozegrał przeciw Węgrom 27 sierpnia 1939 roku na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie.
Strzelił trzy bramki, ówcześni wicemistrzowie świata przegrali 4:2. Od 1941 roku
górnośląski as strzelał gole dla niemieckiej
reprezentacji narodowej (w 8 spotkaniach
rozegranych w latach 1941–42 udało mu
się zdobyć 13 goli). Jego debiut w niemieckiej jedenastce, ze swastyką na koszulce,
miał miejsce 1 czerwca 1941 roku w Bukareszcie w meczu z Rumunią. W zwycięstwie z wynikiem 4:1 Niemcom pomogły
dwa fantastyczne gole Willimowskiego.
Dokonana przez Willimowskiego
zmiana klubu z 1. FC Kattowitz na Ruch
Wielkie Hajduki, a później reprezentacji
z polskiej na niemiecką, nie była wyrazem
narodowego czy też ideologicznego wyboru na rzecz jednej ze stron, ale zawsze
tak była interpretowana: jako zmiana na
rzecz tych, którzy grają w „obozie przeciwników”. Dopatrywano się w tym oczywistego aktu „zdrady kraju”, niezależnie
od tego, że genialny piłkarz próbował trzymać dystans od wszelkich debat na temat
polsko-niemieckich napięć i konfliktów.
Po wybuchu wojny i wkroczeniu Niemców do Polski Willimowski ukrywał się
przez kilka tygodni. Być może obawiał się
Georga Joschkego, kreisleitera NSDAP
w Katowicach, który – jako zapalony kibic
– zarzucał Willimowskiemu, że ten swego
czasu, i to jako niemiecki Górnoślązak,
opuścił klub mniejszości niemieckiej 1. FC
Kattowitz i przeszedł do Ruchu, zwanego
„klubem Polaków”. Nie wspominając już
o występach Willimowskiego w barwach
polskiej reprezentacji. Ale Willimowski
mógł obawiać się czegoś jeszcze: otóż jego
matka Pauline pod koniec 1940 roku została aresztowana przez Gestapo i osadzona w obozie pracy w Mysłowicach
(przemianowanym w 1943 roku na filię
obozu w Auschwitz). Niektórzy historycy
sportu przypuszczają, że w grę mogło
wchodzić podejrzenie o tak zwane „zhańbienie rasy”, bowiem matkę Willimowskiego miał łączyć miłosny związek z pewnym Żydem. Ta okoliczność mogła mieć
wpływ na decyzję Willimowskiego, by grać
w reprezentacji narodowej Rzeszy.

44. minuta gry…
Jednak im dłużej przelewano krew na
frontach drugiej wojny światowej, tym co-
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raz więcej górnośląskich piłkarzy, zamiast
na boisku, walczyło w okopach. Do niemieckiej armii powoływano w pierwszej
kolejności tych Górnoślązaków, którzy
jeszcze przed wojną mieli niemieckie obywatelstwo. Jednak w trakcie wojny i na
skutek kurczących się rezerw do armii niemieckiej trafiali nawet byli powstańcy
śląscy i ich synowie, którzy w latach 1922–
1939 po polskiej stronie granicy uczęszczali do polskich szkół i często znali tylko
podstawy języka niemieckiego. Wcielano
nawet górnośląskich żołnierzy, którzy podczas kampanii wrześniowej nosili polskie
mundury. Natychmiast po ich wpisaniu
na volkslistę wypuszczano ich z obozów
jenieckich i bezzwłocznie wcielano do niemieckiej armii. Zdarzało się, że nadawano
im nawet stopnie wojskowe, jakie nosili
jeszcze w polskim wojsku. W sumie do
końca wojny do armii Hitlera wcielono
około 220 tysięcy Górnoślązaków. Ten los
stał się także udziałem piłkarzy z Górnego
Śląska. Bramkarzowi chorzowskiego
klubu Bismarckhütter Sport-Verein Richardowi Wyrobkowi, który po wojnie
(jako Ryszard Wyrobek) występował w Ruchu Chorzów, władze nazistowskie bez
pytania zmieniły numer volkslisty z IV
(Wyrobek pochodził z rodziny powstańczej) na III i niezwłocznie kazały walczyć
za Hitlera. Nawet ambicje nazistowskiej
administracji, która z 1. FC Kattowitz, byłego klubu mniejszości niemieckiej w Polsce, chciała na powrót uczynić wielki zespół, musiały ustąpić przed powołaniami
do wojska. We wrześniu 1939 roku trzon
klubu tworzyli byli reprezentanci Polski
z Erwinem Nytzem, Ewaldem Dytko
i przede wszystkim Ernstem Willimowskim na czele. Ale już wkrótce jeden za
drugim trafiali na front. Willimowskiemu
jako jedynemu z nich udało się zawczasu
przejść do wojskowego klubu Polizeisportverein Chemnitz i w ten sposób uniknąć
powołania do armii. Były napastnik Ruchu, Paweł (niegdyś Paul) Buchwald, wujek późniejszego obrońcy niemieckiej reprezentacji Guido Buchwalda, wspominał
w wywiadzie, jakiego w 1998 roku udzielił
katowickiemu dziennikarzowi sportowemu Joachimowi Waloszkowi, jak bardzo poruszony był Willimowski podczas
pożegnania z kolegami z klubu wyrażając
nadzieję, że przyjdzie im się jeszcze spotkać. Willimowski co prawda przeżył
wojnę, ale po 1945 roku nie powrócił do
komunistycznej Polski. Traktowano go
tam jak „zdrajcę ojczyzny” i wymazano
z wszelkich encyklopedii polskiej piłki
nożnej. Grał dla kilku zachodnioniemieckich klubów. Miał 43 lata, gdy zerwał z futbolem. Zmarł w 1997 roku w Karlsruhe –
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w Polsce przemilczany, w Niemczech zapomniany. Grób, na którym jego imię widnieje w niemieckiej, a nazwisko w polskiej
wersji, odwiedzają raz do roku dzisiejsi
fani chorzowskiego Ruchu i składają wieniec w barwach klubu. Obecnie o Willimowskim coraz częściej wspomina się
w polskich publikacjach, przede wszystkim w prasie górnośląskiej. Czasami bowiem ci, którzy zostali skazani na niepamięć, trwalej żyją w pamięci.
Piłkarz Werner Janik z klubu Germania
Königshütte, także dziś raczej zapomniany, służył jako niemiecki żołnierz
w Bułgarii i grywał tam czasem w piłkę.
Po wojnie, gdy komunistyczne władze spolonizowały jego imię, grał jako Antoni Janik w bramce polskiej reprezentacji. Podczas meczu państwowego w Sofii w 1948
roku tamtejsi kibice rozpoznali go i przywitali gorącymi brawami. Wojsko upomniało się też o pochodzącego z Rudy Śląskiej (Ruda O/S) Edmunda Giemsę,
zawodnika małego klubu Vorwärts Lipine,
który wraz z innym kolegą z boiska Ewaldem Cebullą służył we Francji. Obydwaj
zdezerterowali. Giemsa dostał się do francuskiego ruchu oporu, a później do armii
Andersa. Także Cebulla wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i po
1945 roku, już jako Edward Cebula, grał
w piłkarskiej reprezentacji Polski. Giemsa
po wojnie nie zdecydował się na powrót
do Polski. Całe szczęście, bo paradoksalnie
ci Górnoślązacy, którzy powracali do kraju
ze służby w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie, mieli w komunistycznej Polsce największe problemy. Do 1956 roku
spotykały ich nawet większe represje niż
byłych żołnierzy Wehrmachtu z Górnego
Śląska. W końcu w Wehrmachcie służył
też sławny i do dziś w Polsce otaczany
estymą piłkarz Gerard Cieślik. W 1957
roku wystąpił w reprezentacji Polski na
nowo wybudowanym stadionie w Chorzowie w meczu przeciw Związkowi Radzieckiemu. A mecz ten budził wtedy ogromne
emocje. I to właśnie Cieślik rozstrzygnął
to historyczne spotkanie, które nie bez
przyczyny uchodziło za „cichą polityczną
zemstę”, strzelając dwa gole dla Polski.
Nic dziwnego, że natychmiast stał się idolem polskich kibiców. Niewielu dziś pamięta, że Cieślik był jednym z ośmiu górnośląskich piłkarzy, którzy wystąpili w tym
pamiętnym meczu w polskich barwach:
Stefan (niegdyś Günter) Florenski, Ginter
(niegdyś Günter) Gawlik, Edward Jankowski, Lucjan (niegdyś Lutz) Brychczy,
Roman Lentner, Henryk (niegdyś Heinrich) Kempny, Edward Szymkowiak. Dla
większości z nich to futbolowe spotkanie było czymś więcej niż tylko wielkim
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wydarzeniem sportowym. Jedni służyli
w Wehrmachcie i walczyli na froncie
wschodnim, drudzy byli świadkami wkroczenia armii sowieckiej na teren Górnego
Śląska zimą 1945 roku, natomiast niemal
wszyscy stracili wtedy kogoś z rodziny,
byli świadkami popełnianych na masową
skalę okrucieństw, gwałtów, rekwizycji. Po
wygranym meczu chłopcy długo jeszcze
siedzieli w szatni. I płakali.

Przeje˛cie piłki,
usunie˛cie z boiska...
W piłkę nożną grano na Górnym Śląsku
do końca wojny. Nawet kiedy z początkiem stycznia 1945 roku, gdy armia sowiecka zaledwie kilkanaście kilometrów
na wschód od Katowic rozpoczynała ofensywę, lokalna gazeta „Kattowitzer Zeitung”
relacjonowała dzień rozgrywek z 14 stycznia: „W klasie okręgowej WKG Auschwitz
uległo TuS Karwin 1:10”. Wkrótce nie organizowano już żadnych meczy. Sowieccy
żołnierze właśnie dotarli do górnośląskiego okręgu przemysłowego. Okrucieństwa czasu wojny miały teraz z całą siłą
spaść na ludność Górnego Śląska, którą
dotychczas ominęły alianckie bombardowania. Teraz to inna strona była w posiadaniu piłki. Polskie urzędy, powołując się
na stosowny nakaz komunistycznych
władz, zabrały się za weryfikację narodową
pozostałych w regionie Górnoślązaków.
Sięgnęły przy tym do pozostawionych
przez niemiecką administrację volkslist,
na których widniały także nazwiska górnośląskich fusbolorzy. Wkrótce wielu tutejszych sportowców zostało określonych
mianem „wrogiego elementu”, wielu poddano szykanom, wielu jako „kolaborantów” i „zdrajców narodu” skazano na karę
więzienia, zesłano do obozu lub wydalono
z kraju. Nie było dla nich miejsca w regionie, który – po okrutnej wojnie – teraz
„wracał do polskiej macierzy”. W obozie
pracy w Mysłowicach zmarł piłkarz i niegdyś polski reprezentant Leonard Hubert
Malik. Przy czym najbardziej paradoksalne było to, że Malik jeszcze przed
wojną uchodził za sympatyka polskich socjalistów. Polskie urzędy tylko dlatego
uznały go za Niemca, ponieważ swego
czasu jego kuzyn Richard Malik był jednym z czołowych piłkarzy bytomskiego
klubu Beuthen 09, a zarazem pierwszym
Górnoślązakiem, który został powołany
do reprezentacji Niemiec. Jako żołnierz
Wehrmachtu poległ w styczniu 1945 roku
na froncie wschodnim. Richard Pietz (teraz jako Ryszard Piec), osadzony przez
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komunistyczną służbę bezpieczeństwa
w areszcie pod zarzutem kolaboracji, miał
sporo szczęścia – zdołał uciec z transportu
do okrytego złą sławą powojennego obozu
dla Niemców w Świętochłowicach k. Katowic. Także pochodzący z podzabrzańskiego Zaborza Janosch – autor słynnych
później na świecie bajek – był zapalonym
piłkarzem, lecz w polskim już Zabrzu nie
mógł grać w piłkę. Zapisał się nawet do
powstałej jeszcze w 1945 roku Pogoni Zabrze, ale już wkrótce jako niemiecki Górnoślązak musiał opuścić Polskę. W ten
sposób nazistowski projekt, który miał
przekształcić Górny Śląsk w region jednorodny narodowo, komunistyczne
władze Polski wprowadzały teraz w życie
i robiły to z dużym powodzeniem. Rozpoczęty wtedy masowy eksodus Górnoślązaków na Zachód trwał z różnym natężeniem przez kilka dziesięcioleci, zresztą
z korzyścią dla niejednej kadry niemieckiej reprezentacji…

45. minuta gry…
Jesienią 1945 roku wielu górnośląskich
piłkarzy mogło jednak dalej kopać piłkę,
o ile spełnili kilka warunków, w tym takich
jak zmiana brzmiących z niemiecka
imion i nazwisk (w ten sposób w ciągu
zaledwie kilkunastu lat mieszkańcy tego
regionu musieli je zmieniać po raz trzeci).
Lokalne kierownictwo partyjne szybko doszło do wniosku, że pod okiem działaczy
klubowych można wykorzystać tutejszych,
świetnych piłkarzy do celów propagandowych, wykazując się sukcesami w realizacji planu repolonizacji tych ziem. Mimo
to w pozostałych regionach kraju przez
całe kolejne dziesięciolecia polskie kluby
z Górnego Śląska spotykały się z dość powszechną nieufnością, ponieważ zdaniem
wielu Polaków zdecydowaną większość tutejszej ludności stanowili Niemcy lub niemieccy kolaboranci. Niewiele zmieniły
w tym podejściu spore zasługi Górnika
Zabrze dla historii polskiego futbolu w latach 60. i 70., do których przyczynili się
tacy fenomenalni piłkarze tego klubu, a zarazem reprezentanci Polski jak Hubert
Kostka, Joachim Marks (niegdyś Marx),
Zygfryd Szołtysik (niegdyś Siegfried Scholtysik), Ernest Pol (niegdyś Ernst Pohl),
Włodzimierz Lubański, Edmund Kowal
(niegdyś Erwin Ernst Schmidt) czy Heinz
Zimmermann (wujek słynnego później
pianisty Krystiana Zimmermanna).
Górnośląskość, która swą tożsamość czerpała z elementów słowiańskich i niemieckich, przez ponad cztery powojenne dekady pozostawała więc w podziemiu, by
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tylko od czasu do czasu – także z okazji
wydarzeń piłkarskich – dać o sobie znać.
Kiedy w finale mistrzostw świata w 1954
roku reprezentacja Republiki Federalnej
Niemiec walczyła o zwycięstwo z faworyzowanymi Węgrami, całe Zaborze dopingowało przy radioodbiornikach, by po
ostatnim gwizdku sędziego w iście latynoski sposób świętować zwycięstwo „swoich”.
Oczywiście ta okoliczność nie umknęła
uwadze funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Już samo posiadanie zdjęcia zachodnioniemieckiej reprezentacji mogło
być przyczyną poważnych kłopotów. Ale
gdyby wtedy reprezentacja Polski zwyciężyła Węgrów, reakcja byłaby pewnie
podobna. W końcu chłopcy pochodzący
z Gliwic, Raciborza, Bytomia, Katowic
i Chorzowa grali w obu reprezentacjach.
Ciekawe, jak takie zajście oceniłoby UB?
Być może uznałoby to za dowód udanej
polityki asymilacji miejscowej ludności?

89. minuta gry…
Losy Willimowskich i wielu innych piłkarzy pochodzących z Górnego Śląska,
w których wspólna polsko-niemiecka historia nie tylko się przenika, ale wręcz stapia w jedno, były w PRL-u okryte grubą
warstwą tabu. Ale stosunek do tego bardziej przecież społecznego, niż czysto
sportowego fenomenu, nie był pozbawiony problemów nawet po 1989 roku –
tym bardziej, że niełatwo zrozumieć, dlaczego ludzie mieszkający na Górnym
Śląsku dopingują raz Polsce, raz Niemcom. Nieprzypadkowo opowiada się, że
gdy na boisku spotykają się reprezentacje
Polski i Niemiec, to Górnoślązacy zapalają
świeczkę na cześć św. Anny Samotrzeciej
spod Góry św. Anny prosząc o to, by mecz
zakończył się remisem. Ale jeśli stanie
się inaczej, to nie ma tragedii: ostatecznie
zawsze jest się po stronie zwycięzców i zawsze ma się powód do radości w myśl powiedzenia: „Nieważne, jaki będzie wynik,
Górny Śląsk tak czy siak wyjdzie na
swoje”. W końcu w obu drużynach grają
chłopcy stąd. Tej szczególnej atmosfery
wśród tutejszych kibiców z pewnością nie
zabraknie podczas Mistrzostwa Europy
2012. Bowiem fenomen górnośląskiej
piłki z jej indywidualnymi losami ma się
wciąż dobrze. Wystarczy zerknąć na skład
dzisiejszych reprezentacji Polski i Niemiec, które zagrają w tych mistrzostwach
i w których występują piłkarze związani
z Górnym Śląskiem: pochodzący z gliwickiej dzielnicy Sośnica Sebastian Boenisch,
Lukas Podolski i Adam Matuschyk (Matuszczyk), Miroslav Klose z Opola czy na-
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Górnik Zabrze, 1960er Jahre / lata 60.
wet trener polskiej reprezentacji Franciszek
(Franz) Smuda, urodzony w Raciborzu i
legitymujący się polskim i nimieckim paszportem – wszyscy oni nie tylko symbolizują
problemy z polsko-niemiecką tożsamością
albo też los Górnego Śląska między Polską
a Niemcami, lecz również skomplikowane,
a przez to arcyciekawe i warte opowiedzenia losy ludzi pogranicza.
Właśnie dla tych powodów byłoby dobrze,
gdyby zbliżające się mistrzostwa Europy
w piłce nożnej stały się okazją do opowiedzenia nietuzinkowych losów piłkarskich
talentów z Górnego Śląska. Te biografie,
poddane refleksji dalekiej od narodowych
weryfikacji – a zgodnie z tym, jak się rozgrywały pomiędzy światem sportu i codziennością, światem futbolu i polityki
w owym stuleciu podzielonej Europy –
mogłyby wzbogacić święto europejskiej
piłki, przybliżając choć trochę skomplikowane tożsamości Europy ŚrodkowoWschodniej. A te wymykają się sztywnym
kategoriom narodowym, choć wciąż podlegają ich wpływom. W ten sposób regio-

nalna historia sportu może stać się częścią
złożonej opowieści o Europie XX wieku.
Być może wówczas łatwiej byłoby zrozumieć wartość tej dziwnej na pozór hybrydy,
że w podgliwickiej Sośnicy chłopcy grają
na podwórku w piłkę w niemieckich koszulkach reprezentacyjnych z nazwiskiem
Podolskiego – bez specjalnej świadomości,
że ich idol występuje w zespole innego
kraju. Dla nich jest on po prostu kimś stąd.
To zjawisko pokazuje, że na górnośląskim
pograniczu obecne jest dziś myślenie wykraczające poza wąskie kategorie narodowe i że jest ono możliwe nawet w tak –
zdawałoby się – wciąż „narodowym” sporcie, jakim jest piłka nożna.

Dogrywka… Remis!
Wspólna europejska przestrzeń publiczna,
jaką dzięki otaczającym futbol emocjom
tworzą nadchodzące piłkarskie ME, jest
rzadkim dobrem. Może powinniśmy wykorzystać ten czas nie tylko po to, by dać
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upust naszym narodowym uniesieniom.
Może raczej powinniśmy ten specyficzny
czas, emocjonujący nie tylko przecież wiernych fanów piłki nożnej, potraktować jako
okazję do opowiedzenia ciekawych historii
o futbolu, ale zarazem o Europie? Bo tylko
wtedy będziemy świadkami prawdziwie
emocjonujących mistrzostw Europy. I być
może przy okazji odkryjemy w historii
piłki nożnej tematy wykraczające poza nasze narodowe doświadczenia. Piłka nożna
już wystarczająco długo obsługiwała narodowe emocje, dlaczego więc nie mogłaby wspierać naszej europejskości? Futbol bowiem potrafi łączyć bez względu na
narodowe emocje. W końcu w niektórych
regionach gospodarzy Euro 2012 tak już
się dzieje.
Marcin Wiatr
germanista, literaturoznawca i tłumacz,
b. dyrektor Domu Współpracy PolskoNiemieckiej w Gliwicach, pracownik naukowy
Instytutu im. Georga Eckerta i Uniwersytetu
Technicznego w Brunszwiku.
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Pogoń Lwów

Martin Brand / Robert Kalimullin

Lemberg – wenn Falken Fußball spielen
Das ostgalizische Lemberg gilt als Wiege des polnischen Fußballs. Hier findet 1894 das erste Spiel zwischen zwei polnischen Städten statt, in den 1920er Jahren ist der legendäre Verein Pogoń Lwów das Maß aller Dinge im polnischen Fußball
und in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg lernt die polnische Trainerlegende Kazimierz Górski in Lemberg das Kicken.
Die Stadt ist vor dem Krieg aber auch ein multikultureller Schmelztiegel und die ethnische Vielfalt Lembergs spiegelt sich
im Fußball des frühen 20. Jahrhunderts wider, als Vereine entlang nationaler Volkszugehörigkeit gegründet werden.

„Gemeinsam Geschichte schreiben“ – unter diesem Motto findet im Juni 2012 die
Fußball-Europameisterschaft in Polen
und der Ukraine statt. Im westukrainischen Lemberg (poln. Lwów, ukr. L'viv)
werden drei Vorrundenspiele ausgetragen, darunter gleich zwei Partien der
deutschen Nationalmannschaft. Wohl
kaum ein Ort ist besser geeignet, die gemeinsame polnisch-ukrainische (Fußball-)Geschichte zu illustrieren, als die
geschichtsträchtige Stadt an der ukrainisch-polnischen Grenze.

30

Wie der Fußball nach Lemberg kam
Lemberg ist Ende des 19. Jahrhunderts
Hauptstadt des Kronlandes Galizien und
Lodomerien, einer Provinz der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es ist eine
multikulturelle, vielsprachige Stadt. Ein
bunter Fleck im Osten Europas, eine
kleine Filiale der großen Welt, wie der
österreichische Schriftsteller Joseph Roth
schwärmt. Jeder zweite Einwohner ist
Pole, gut ein Viertel Juden und knapp ein
Fünftel Ukrainer. Das ostgalizische Lem-

DIALOG 99 (2012)

berg ist in jener Zeit ein Zentrum der polnischen Kultur, aber auch Wiege der ukrainischen Nation. Polen jedoch existierte
seit der dritten Teilung zwischen Preußen,
Russland und Österreich 1795 nicht mehr
auf der europäischen Landkarte. Eine
ukrainische Nationalbewegung formierte
sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Im 19. Jahrhundert blühte der Nationalismus in Europa auf, und dank der liberalen österreichischen Nationalitätenpolitik
konnten die nationalen Bestrebungen der

Polen in Galizien besser gedeihen als in
den anderen Teilungsgebieten. Eine bedeutende Funktion im Bestreben nach nationaler Selbstbehauptung und Unabhängigkeit übernahmen die Turnbewegungen
„Sokół“ (Falke), die sich bei allen slawischen Nationen ohne eigenen Staat ausbreiteten. In Lemberg entstand 1867 der
erste polnische „Sokół“-Verein, der sich
ab den 1880er Jahren sehr dynamisch entwickelte. Ziel dieses Turnvereins war die
körperliche Ertüchtigung der polnischen
jungen Männer, die zugleich zum nationalen Patriotismus erzogen wurden. Im
Auftrag der Stadt richtete der Lemberger
„Sokół“ den Turn- und Gymnastikunterricht in den Schulen aus. Erst 1894 wurde
als Pendant zum polnischen „Sokół“ der
ukrainische Turnverein „Sokil Bat'ko“ gegründet.
Pionier des Fußballs in Lemberg war
Professor Edmund Cenar (1856–1913), Dozent an einem Lemberger Lehrerseminar
und enthusiastisches Mitglied des Lemberger „Sokół“. Im Jahre 1891 veröffentlichte er ein Buch über Gymnastikspiele
für die Schuljugend, in dem er die grundlegenden Regeln des Fußballs erstmals
aus dem Englischen ins Polnische übersetzte. Ein Jahr später soll er den ersten
echten Lederball von einer Reise nach
England mitgebracht haben. Ursprünglich wollten einige Gymnasiallehrer in
Lemberg erstmals 1892 auf dem ersten
Verbandstreffen der polnischen „Sokół“Bewegung das Fußballspiel öffentlich vorführen, wozu es aus ungeklärten Gründen jedoch zunächst nicht kam. Etwa zur
gleichen Zeit führte der Krakauer Arzt
und Universitätsprofessor Henryk Jordan
(1842–1907) das Fußballspiel in Westgalizien ein. Er hatte es von seinen Reisen
nach Deutschland und Großbritannien
mitgebracht und engagierte sich in Krakau für die körperliche und national-patriotische Erziehung der jungen Polen.
Die öffentliche Premiere eines Fußballmatches fand schließlich auf dem zweiten
Verbandstreffen des polnischen „Sokół“
1894 in Lemberg statt: An dem lauen
Samstagnachmittag des 14. Juli treten um
17.00 Uhr die „Sokół“-Mannschaften aus
Lemberg und Krakau vor gut zehntausend
Zuschauern im Lemberger Stryjski-Park
zum Fußballspielen an. Teilnehmer berichten von einem chaotischen Spiel. Weder Zuschauer noch Spieler kennen sich
recht mit den Regeln aus. Die Spieler wissen nur eins: Der Ball muss irgendwie
zwischen den Fahnenstangen des Gegners
untergebracht werden. Es geht wild hin
und her beim Kampf um den Ball, doch
nach sechs Minuten erzielt Włodzimierz
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Chomicki – aus abseitsverdächtiger Position – das 1:0 für die Gastgeber. Nach dem
Tor wird die erste Fußballpartie der Stadt
jedoch beendet und Platz gemacht für die
Gymnasten, die dem Publikum ihre Gruppenübungen demonstrieren. Der aus Krakau stammende Schiedsrichter Professor
Zygmunt Wyrobek und die Krakauer
Mannschaft protestieren vergeblich.

Wenn Nationalitäten Vereine gründen
Nach dieser ersten, recht kurzen Demonstration des Fußballspiels dauerte es noch
fast ein Jahrzehnt, bis die ersten Fußballklubs in Galizien gegründet wurden. Aus
den Sportgruppen der I. Realschule und

des VI. Gymnasiums in Lemberg gingen
1903 die beiden ersten polnischen Fußballvereine Czarni und Lechia Lwów hervor. Am IV. Gymnasium gründete der
Sportlehrer Eugeniusz Piasecki 1904 einen Sport- und Turnklub, der wenige
Jahre später den Namen Pogoń Lwów erhielt und bis zum Zweiten Weltkrieg das
erfolgreichste polnische Fußballteam war.
Nachdem Czarni und das IV. Gymnasium
1906 zu einem Demonstrationswettkampf
in Krakau waren, wurden dort die noch
heute bekannten Vereine Cracovia und
Wisła ins Leben gerufen.
Wenige Jahre nach der Gründung der
ersten polnischen Klubs entstanden jüdische und ukrainische Fußballmannschaften. Im Jahr 1908 wurde der Jüdische
Sportklub Hasmonea als Verein des kon-

DIALOG 99 (2012)

servativ-bürgerlichen Judentums gegründet. Sein Name leitet sich von der jüdischen Dynastie der Hasmonäer ab und
symbolisiert den Kampf des jüdischen
Volkes um religiöse und politische Freiheit. Schnell fand Hasmonea seinen Platz
unter den besten Lemberger Fußballvereinen. Zugleich war der Klub unter den
jüdischen Jugendlichen auch deshalb beliebt, weil er ihnen ein organisiertes jüdisches gesellschaftliches Leben bot.
Auch an den ukrainischen Gymnasien
der Stadt wurde um die Jahrhundertwende begeistert Fußball gespielt. Patron
des ukrainischen Fußballs in Lemberg
war Professor Ivan Boberskyj. Er war Mitbegründer des ukrainischen Sokil Bat'ko
und Lehrer am Ukrainisch-Akademischen Gymnasium in Lemberg, wo er die
Jugendlichen Fußball spielen ließ. 1906
baute er dort den Ukrainischen Sportklub
auf und engagierte einen Fußballlehrer
aus Tschechien. Um auch an der Universität weiterhin Fußball spielen zu können,
gründeten Studenten dann 1911 den Fußballklub Ukraina L´viv.
Wenn der Berliner Schriftsteller Alfred
Döblin 1924 von einem furchtbar intensiven Völkerkampf in Lemberg und einer
unterirdisch wühlenden Feindschaft und
Gewalt schreibt, lässt sich vermuten, dass
sich diese Stimmung in den beim Publikum so beliebten Fußballspielen widerspiegelt. Denn gerade die Sport- und Fußballvereine Lembergs waren national
definiert und verstanden sich selbst als
Ort des nationalen Bewusstseins. Doch
von der Atmosphäre bei Begegnungen
zwischen polnischen, jüdischen und
ukrainischen Klubs ist so gut wie nichts
bekannt. Einer der besten Kenner der
Lemberger Fußballgeschichte, der Sportjournalist Oleksandr Pauk, ist der Ansicht,
das Publikum hätte diese Spiele zwar immer sehr hitzig, aber friedlich begleitet.

Lemberger Fußball im unabhängigen
Polen
Die Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg brachte für Polen die im 18.
Jahrhundert verloren gegangene staatliche Unabhängigkeit zurück, für die Ukrainer in Lemberg zerschlugen sich dagegen
entsprechende Hoffnungen auf einen eigenen Staat. Nach den Kriegswirren
wurde erstmals 1921 eine gesamtpolnische
Fußballmeisterschaft ausgespielt, die der
Fußballklub Cracovia Kraków für sich entschied.
In den folgenden Jahren sollte der polnische Fußball jedoch von einem Lemberger Verein bestimmt werden. Pogoń
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Denkmal „Lemberg – Heimat des Ukrainischen Fußballs“, Lemberg
Pomnik na cześć ukraińskiej piłki nożnej we Lwowie
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Lwów konnte den polnischen Meistertitel
im Jahre 1922 nach Lemberg holen und
bis 1926 verteidigen. Wegen der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele
wurde 1924 allerdings keine Meisterschaft
ausgespielt. Erfolgsgarant war für Lemberg ein Ausländer: Bis 1925 war mit Karl
Fischer ausgerechnet ein österreichischer
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zahlen. Daraufhin sperrte der polnische
Fußballverband neun Spieler von Hasmonea wegen unerlaubten „berufsmäßigen
Fußballspielens“, drei von ihnen verließen
anschließend den Verein. Der Skandal um
den Profi-Fußball in Lemberg führte 1927
dazu, dass der polnische Fußballverband
eine landesweite Liga einrichtete.

Seine Fußballsektion trat nach einigen
Freundschaftsspielen 1924 dem polnischen Fußballverband bei, um sich an
den Meisterschaftsspielen der Lemberger
Mannschaften zu beteiligen. Im Herbst
1925 gewann der Sportclub Vis die Meisterschaft in der untersten C-Klasse. Ein
Jahr später wurde die Mannschaft auch
in der B-Klasse Meister, verlor jedoch das
Qualifikationsspiel zur höchsten Spielklasse der Region Lemberg. Ende der
1920er Jahre schrieb das „Ostdeutsche
Volksblatt“ aus Lemberg von einem zunehmend nationalistisch motivierten unsportlichen Verhalten der gegnerischen
Mannschaften, der Schiedsrichter und einiger Zuschauer. Aus diesem Grund zog
sich der Sportclub Vis 1931 aus dem polnischen Fußballverband zurück und trug
keine Meisterschaftsspiele mehr gegen
polnische Mannschaften aus.

Lemberger Fußball im Krieg

Spende für den Sportclub Vis Lemberg / cegiełka klubu sportowego VIS Lwów
Fußballlehrer Meistertrainer in Lemberg.
Als es Fischer 1925 zum italienischen Verein Edera Triest zog, brachte die Mannschaft 1926 sogar das Kunststück fertig,
ihren Titel ohne Trainer zu verteidigen.
Danach endete die große Ära von Pogoń
im polnischen Fußball. Trotz einiger zweiter Plätze in der 1927 gegründeten polnischen Fußballliga war dem Verein bis zur
Auflösung infolge des Krieges kein Meistertitel mehr beschieden. Wisła Kraków
und Cracovia Kraków sowie der oberschlesische Ruch Chorzów übernahmen die
Vorherrschaft im polnischen Fußball. Als
einer der bedeutendsten polnischen Vereine pflegte Pogoń seine internationalen
Kontakte zu anderen europäischen Teams,
insbesondere aus Österreich und Ungarn.
Es fanden auch Reisen nach Frankreich
und Belgien statt. Im Jahr 1934 konnte
sogar der AC Mailand in Lemberg mit 5:3
bezwungen werden.
Im wohl ersten großen Skandal des polnischen Fußballs Ende 1925 spielte der jüdische Klub Hasmonea Lemberg die
Hauptrolle. Der kurz zuvor von Hasmonea entlassene österreichische Trainer
Friedrich Kerr beschuldigte die Lemberger
Vereine Hasmonea, Pogoń, Czarni und
Sparta in einem offenen Brief, entgegen
dem Amateurstatus des polnischen Fußballverbandes Gehälter an die Spieler zu
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In dieser neuen Fußballliga war Lemberg stark vertreten. Pogoń, Czarni und
Hasmonea zählten zu den Gründungsmitgliedern. Mit Lechia Lwów schaffte es ein
vierter Lemberger Verein 1931 in die
höchste polnische Spielklasse, der sich jedoch nur eine Saison halten konnte. Ähnlich viele Vereine stellten nur Krakau und
Warschau. Auffallend ist, dass in der 14
Mannschaften umfassenden ersten polnischen Liga von 1927 gleich drei Vereine
nationaler Minderheiten vertreten waren.
Neben den beiden jüdischen Klubs Hasmonea aus Lemberg und Jutrzenka aus
Krakau war dies der deutsche 1. FC Kattowitz aus Oberschlesien.
Eine besondere Bedeutung für die ukrainische Minderheit im Lemberg der Zwischenkriegszeit besaß der Verein Ukraina
L'viv. Denn er galt nicht nur als Repräsentant des ukrainischen Sports, sondern
auch der ukrainischen Nation. In die erste
polnische Liga schaffte es der Klub allerdings nie. Seine sportlich erfolgreichste
Zeit fällt in die zweite Hälfte der 1930er
Jahre, als Ukraina L’viv in der höchsten
Spielklasse der Region Lemberg mit Konkurrenten wie Czarni, Hasmonea oder Junak Drohobycz regelmäßig um die vorderen Plätze kämpfte.
Wenig bekannt ist die Geschichte des 1923
gegründeten deutschen Sportclubs Vis.
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Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 begann das Ende des polnischen
Lembergs. Als Folge des Molotow-Ribbentrop-Pakts wurde Mittelosteuropa zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt und Lemberg zu einer
sowjetischen Stadt. Die neuen Machthaber lösten die bestehenden polnischen,
ukrainischen und jüdischen Sportklubs
auf und gründeten an ihrer Stelle neue
Vereine mit Namen wie „Dynamo“ „Lokomotive“ oder „Spartak“. Unter den 24
neuen Fußballvereinen avancierte binnen
kurzer Zeit Spartak Lemberg zum erfolgreichsten und beliebtesten Klub. Denn
der ehemalige Präsident des Arbeitervereins RKS Lemberg versammelte bei Spartak die besten Spieler der früheren Vereine Pogoń, Ukraina und RKS Lemberg.
Unter ihnen war auch die spätere polnische Trainerlegende Kazimierz Górski,
der in Lemberg seine Fußballkarriere begann.
Nach dem Überfall auf die Sowjetunion
nahmen deutsche Truppen am 30. Juni
1941 Lemberg ein. Sport wurde für Polen
und Juden verboten, denn die deutschen
Besatzer fürchteten, dass die Turn- und
Sportvereine zum Hort des nationalen Widerstands werden könnten. In keinem anderen besetzen Land in Europa griffen die
Nazis zu einer solchen Maßnahme. Trotzdem trafen sich polnische Mannschaften
zu konspirativen Fußballspielen. Ukrainern hingegen wurde das Fußballspielen
von den deutschen Besatzern gestattet. In
Lemberg gründeten sich ukrainische Fabrik- und Universitätsmannschaften und
auch der alte Klub Ukraina wurde wieder-
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läum des Fußballs in der Ukraine brachte
sie ein Bier auf den Markt. In der entsprechenden Werbung hieß es, die Ukraine
habe 1894 Polen mit 1:0 besiegt.
Doch auch die in Lemberg lebende polnische Minderheit entsinnt sich der eins-

In Lemberg, so zeigt die Geschichte, haben Polen und Ukrainer, Juden und Deutsche, über Jahrzehnte zusammen (Fußball-)Geschichte geschrieben. Nicht immer
reibungslos, nicht immer gemeinsam,
aber doch stets eng verbunden. Was eine

tigen Vormachtstellung Lembergs im polnischen Fußball. Im Jahr 2009 gründete
sie mit Unterstützung des polnischen Konsulats einen eigenen Fußballklub – Pogoń
Lwów. Geschickt greift der Verein den Mythos der besten polnischen Vorkriegsmannschaft auf und vermarktet sich als Wiederbelebung des großen Pogoń. Die staatliche
polnische Eisenbahn fungiert als Hauptsponsor und polnische Fußballfans sammelten unter medialer Aufmerksamkeit
Spenden für den jungen Lemberger Verein. Noch spielt Pogoń in der vierten ukrainischen Liga. Aber nur wenige der jungen
Spieler haben polnische Wurzeln, ihre Ambitionen sind dafür umso größer. Der Verein, so sagt der Vorsitzende Marek Horbań,
wolle sich in Richtung professioneller Fußball weiterentwickeln.

multikulturelle Erfolgsgeschichte hätte
werden können, wurde durch die Schrecken des Zweiten Weltkrieges jäh unterbrochen. Doch die Wurzeln des Lemberger Fußballs sind nicht vergessen, und
das 21. Jahrhundert bietet die Chance, die
gemeinsame Geschichte fortzuschreiben.

Vereinstrikots Ukraina L´viv / stroje sportowe klubu Ukraina Lwów

belebt. Von 1942 bis zum Ende der deutschen Besatzung 1944 richteten die westukrainischen Klubs sogar eine eigene Fußballliga aus.
Etliche bekannte Lemberger Fußballspieler überlebten die sowjetische und deutsche Besatzung während des Zweiten
Weltkrieges nicht. So wurde beispielsweise die Lemberger Stürmerlegende Zygmunt Steuermann, die in den 1920er und
1930er Jahren für Hasmonea und die polnische Nationalmannschaft spielte, im Dezember 1941 im Lemberger Ghetto erschossen. Adolf Zimmer, ebenfalls
Nationalspieler und Stürmer von Pogoń
Lwów, wurde bereits 1940 vom sowjetischen Geheimdienst NKDW in Charkiw
ermordet.
Zu einem seltsamen und höchst umstrittenen Fußballspiel kam es Anfang Juli
1944 in Lemberg. Erstmals spielte eine
deutsche Soldatenmannschaft auf dem
Platz des deutschen Sportclubs Vis gegen
eine polnische Stadtauswahl. Die Polen
gewannen die Begegnung vor 7.000 Zuschauern mit 4:2. Die Untergrundpresse
aber beschuldigte die polnischen Spieler,
sie hätten sich für den verzweifelten Versuch der deutschen Besatzer vereinnahmen lassen, ein deutsch-polnisches Bündnis gegen die immer näher rückenden
Bolschewisten zu schmieden.
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Die Kunst der Geschichtsinterpretation
Die Geschichte des Lemberger Fußballs
vor dem Zweiten Weltkrieg ist nicht nur
für Sportbegeisterte und Nostalgiker von
Interesse. Kurz vor der Fußball-Europameisterschaft erinnert man sich in Lemberg der eigenen Fußballvergangenheit
und eröffnet das Spiel der polnisch-ukrainischen Geschichtsinterpretation und nationalen Mythenbildung. Zwei aktuelle
Beispiele zeugen davon.
In Polen und der internationalen Fußballwelt gilt das Spiel vom Juli 1894 zwischen den beiden „Sokół“-Mannschaften
aus Lemberg und Krakau als das erste polnische Fußballspiel. Mit der Begründung,
die Begegnung habe auf „ethnisch ukrainischem Boden“ stattgefunden, erklärte
der ukrainische Fußballverband und das
ukrainische Parlament (Werchowna Rada)
in Kiew sie vor wenigen Jahren allerdings
zum ersten ukrainischen Fußballspiel.
Dies teilte man so dem europäischen Fußballverband UEFA mit und errichtete im
Lemberger Stryjski-Park ein großes Denkmal zu Ehren des ukrainischen Fußballs.
Die Geschichtsinterpretationen auf die
Spitze trieb allerdings eine große Brauerei
des Landes. Eigens zum 115-jährigen Jubi-
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Martin Brand
Politikwissenschaftler und freier Journalist,
lebt in Berlin.
Robert Kalimullin
Journalist und Autor, lebt in Berlin.
Fotos aus der Sammlung von Oleksandr Pauk,
Lemberg
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Sportverein Ukraina L´viv / klub sportowy Ukraina Lwów

Martin Brand / Robert Kalimullin

Lwów – kiedy Sokoły grają w piłkę nożną
Wschodniogalicyjski Lwów uważany jest za kolebkę polskiej piłki nożnej. Tutaj odbywa się w 1894 roku pierwszy mecz między
dwoma polskimi miastami, w latach 20. XX wieku legendarny klub Pogoń Lwów jest miarą wszystkiego, co w polskiej piłce
nożnej najlepsze, a w latach poprzedzających II wojnę światową uczy się w nim kopać piłkę legendarny polski trener
Kazimierz Górski. Przed wojną miasto jest także wielokulturowym tyglem, zaś różnorodność etniczna Lwowa znajduje
odbicie w futbolu początków XX wieku, kiedy tworzą się kluby, które dzielą granice narodowościowe.

„Razem tworzymy przyszłość” – pod tym
hasłem odbędą się w czerwcu 2012 roku
w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. W zachodnioukraińskim Lwowie rozegrane zostaną trzy mecze fazy grupowej, w tym dwa mecze
reprezentacji Niemiec. Chyba żadne inne
miejsce nie odzwierciedla lepiej wspólnej
polsko-ukraińskiej historii (futbolu) niż
właśnie to miasto na granicy polsko-ukraińskiej z tak bogatą przeszłością.

Skąd się wzięła we Lwowie piłka nożna?
Pod zaborem austriackim aż po rok 1918
był Lwów stolicą Królestwa Galicji i Lodo-
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merii, nowego kraju koronnego monarchii Habsburgów. To miasto wielokulturowe, wielojęzyczne. Barwna plama na
wschodzie Europy, mała filia wielkiego
świata, jak zachwyca się austriacki pisarz
Joseph Roth. Co drugi mieszkaniec jest
Polakiem, ponad jedna czwarta to Żydzi,
niecała jedna piąta to Ukraińcy. Lwów jest
w tamtym czasie centrum polskiej kultury,
ale i kolebką narodu ukraińskiego. Jednak
od czasu trzeciego rozbioru Polski w 1795
roku kraj nie istnieje na europejskich mapach. Ukraiński ruch narodowy kształtuje
się dopiero w drugiej połowie XIX wieku.
W XIX wieku w Europie rozkwitał nacjonalizm, a dzięki liberalnej austriackiej
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polityce narodowościowej dążenia narodowe Polaków mogły się w Galicji rozwijać lepiej niż w innych zaborach. Istotną
funkcję w dążeniu do asertywności narodowej i niezawisłości przejęły Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, które upowszechniały się wśród wszystkich
narodów słowiańskich pozbawionych
własnego państwa. We Lwowie powstało
w 1867 roku pierwsze polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które od roku
1880 rozwijało się bardzo dynamicznie.
Jego celem było podnoszenie sprawności
fizycznej młodych Polaków, a jednocześnie wychowanie w duchu narodowego patriotyzmu. Na zlecenie miasta lwowski „So-

kół” organizował w szkołach lekcje gimnastyki. Dopiero w 1894 roku utworzono
ukraińskie Towarzystwo Sportowe „SokiłBat’ko”, będące odpowiednikiem „Sokoła”.
Pionierem piłki nożnej we Lwowie był
profesor Edmund Cenar (1856–1913), wykładowca lwowskiego seminarium nauczycielskiego i entuzjastyczny członek
„Sokoła”. W 1891 roku opublikował książkę
o „zabawach gimnastycznych dla młodzieży szkolnej”, w której zamieścił przetłumaczone z angielskiego podstawowe
zasady piłki nożnej. Rok później miał przywieźć z podróży do Anglii pierwszą prawdziwą skórzaną piłkę. Kilku nauczycieli
lwowskich gimnazjów chciało w 1892
roku po raz pierwszy pokazać publicznie
mecz piłki nożnej podczas I Zlotu „Sokoła”, jednak z niewyjaśnionych przyczyn
wtedy do tego nie doszło.
Mniej więcej w tym samym czasie krakowski lekarz i profesor UJ Henryk Jordan (1842–1907) sprowadził
piłkę do Zachodniej Galicji. Przywiózł ją z podróży do Niemiec
i Wielkiej Brytanii i zaangażował
się w Krakowie w sprawę wychowania fizycznego i narodowo-patriotycznego młodych Polaków.
Premiera prawdziwego meczu
piłkarskiego miała wreszcie
miejsce podczas II Zlotu „Sokoła”
w 1894 roku we Lwowie. W ciepłe
sobotnie popołudnie 14 lipca
o godz. 17.00 drużyny Sokoła ze
Lwowa i Krakowa rozpoczynają
mecz piłki nożnej we lwowskim
Parku Stryjskim w obecności ponad dziesięciu tysięcy widzów. Jak
informują uczestnicy, mecz jest
chaotyczny. Ani widzowie, ani gracze nie
znają dobrze przepisów. Zawodnicy wiedzą tylko jedno: piłkę trzeba tak czy siak
umieścić między masztami z flagą przeciwnika. Walka o piłkę jest zacięta, ale po
sześciu minutach Włodzimierz Chomicki
– niewykluczone, że ze spalonego – strzela
gola i jest 1:0 dla gospodarzy. Po tej
bramce pierwszy mecz piłki nożnej w mieście zostaje zakończony, ustępując miejsca
zespołom gimnastyków, demonstrującym
publiczności swoje ćwiczenia. Pochodzący
z Krakowa sędzia, profesor Zygmunt Wyrobek, i drużyna krakowska daremnie protestują.

Gdy narodowości zakładają kluby
Od tego pierwszego, dość krótkiego pokazu piłki nożnej minęło prawie dziesięciolecie zanim powstały w Galicji pierwsze
kluby piłkarskie. Grupy sportowe I Szkoły
Realnej i VI Gimnazjum we Lwowie prze-
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kształciły się w dwa pierwsze polskie kluby
piłkarskie Czarni i Lechia Lwów. Przy
IV Gimnazjum nauczyciel sportu Eugeniusz Piasecki zakłada w 1904 roku Klub
Gimnastyczno-Sportowy, który kilka lat
później otrzymał nazwę Pogoń Lwów i aż
do II wojny światowej był drużyną piłkarską odnoszącą największe sukcesy. Po
rozegraniu przez Czarnych i IV Gimnazjum w 1906 roku pokazowego meczu
w Krakowie powołano tam do życia znane
do dziś kluby Cracovia i Wisła.
Kilka lat po utworzeniu pierwszego polskiego klubu powstały żydowskie i ukraińskie drużyny piłkarskie. W 1908 roku
założony został Żydowski Klub Sportowy
Hasmonea, będący stowarzyszeniem konserwatywno-mieszczańskiej społeczności
żydowskiej. Jego nazwa pochodzi od żydowskiej dynastii Hasmoneuszy i symbolizuje walkę narodu żydowskiego o wol-

ność religijną i polityczną. Hasmonea
szybko zyskała sobie miejsce wśród najlepszych lwowskich klubów piłkarskich.
Klub był lubiany wśród młodzieży żydowskiej także dlatego, że oferował jej zorganizowane żydowskie życie społeczne.
Na przełomie wieków w istniejących
w mieście gimnazjach ukraińskich również grano w piłkę nożną z dużym entuzjazmem. Patronem ukraińskiego futbolu
we Lwowie był profesor Iwan Boberski,
współzałożyciel ukraińskiego „SokiłBat’ko” i nauczyciel ukraińsko-akademickiego gimnazjum we Lwowie, gdzie zalecał naukę gry w piłkę nożną. W 1906 roku
stworzył Ukraiński Klub Sportowy i zaangażował trenera piłki nożnej z Czech. Aby
na Uniwersytecie dalej móc grać w piłkę,
studenci założyli w 1911 roku klub piłkarski
Ukraina Lwów.
Kiedy berliński pisarz Alfred Döblin
w 1924 roku pisał o zaciekłych walkach
narodowościowych we Lwowie i panoszą-
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cej się tam wrogości i przemocy, to można
przypuszczać, że nastroje te znajdowały
odbicie także wśród publiczności tak lubianych meczów piłkarskich. Bowiem
właśnie kluby sportowe i piłkarskie Lwowa
miały zabarwienie narodowe i same uważały się za ostoję świadomości narodowej.
Ale o atmosferze spotkań między klubami
polskimi, żydowskimi i ukraińskimi nie
wiadomo prawie nic. Jeden z najlepszych
znawców lwowskiej historii piłki nożnej,
dziennikarz sportowy Oleksandr Pauk,
uważa, że publiczność tych meczów była
wprawdzie krewka, ale pokojowa.

Lwowski futbol w niepodległej Polsce
Nowy ład w Europie po I wojnie światowej przywrócił Polsce utraconą w XVIII
wieku niepodległość państwową, natomiast rozwiały się nadzieje Ukraińców we
Lwowie na własne państwo. Po zawirowaniach wojennych rozegrano
w 1921 roku po raz pierwszy ogólnopolskie mistrzostwa w piłce nożnej, które rozstrzygnął na swoją
korzyść krakowski klub Cracovia.
W następnych latach w polskiej
piłce nożnej dominował jednak
klub lwowski. Pogoń Lwów zdobyła w 1922 tytuł mistrza Polski
i obroniła go do 1926 roku. Jednak
ze względu na przygotowania do
Igrzysk Olimpijskich w 1924 roku
mistrzostwa nie odbyły się. Gwarantem sukcesu Lwowa był obcokrajowiec: do 1925 roku trenerem
mistrzów we Lwowie był Austriak,
Karl Fischer. Kiedy w 1925 roku
Fischer przeszedł do włoskiego
klubu Edera Triest, drużynie w 1926 nawet bez trenera udała się sztuka obrony
tytułu. Potem skończyła się wielka era Pogoni w polskiej piłce. Mimo kilkakrotnego
zajęcia drugiego miejsca w powstałej
w 1927 roku Lidze Polskiej do chwili jej
rozwiązania na skutek wojny klubowi nie
udało się już zdobyć tytułu mistrzowskiego. Polską piłkę nożną zdominowały
Wisła Kraków i Cracovia oraz górnośląski
Ruch Chorzów. Pogoń jako jedna z najważniejszych polskich drużyn utrzymywała międzynarodowe kontakty z innymi
zespołami europejskimi, zwłaszcza z Austrii i Węgier. Miały też miejsce podróże
do Francji i Belgii. We Lwowie w 1934
roku udało jej się nawet pokonać AC Milan (5:3).
W pierwszym zapewne wielkim skandalu w polskim futbolu, pod koniec 1925
roku, główną rolę odegrała żydowska Hasmonea. Zwolniony krótko przedtem austriacki trener tej drużyny Friedrich Kerr
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w otwartym liście oskarżył lwowskie kluby
Hasmonea, Pogoń, Czarni i Sparta, że
wbrew statutowi polskiego związku piłki
nożnej wypłacają graczom wynagrodzenia. W odpowiedzi związek zawiesił dziewięciu zawodników Hasmonei ze
względu na niedozwoloną „zawodową grę
w piłkę”, trzech z nich opuściło potem
klub. Skandal wokół zawodowej piłki we
Lwowie doprowadził w 1927 roku do powołania przez związek piłkarski ogólnopolskiej Ligi.
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skiej klasie regionalnej z takimi przeciwnikami, jak Czarni, Hasmonea czy Junak
Drohobycz.
Mniej znana jest historia założonego
w 1923 roku niemieckiego klubu sportowego VIS. Jego sekcja piłkarska przystąpiła
w 1924 roku, po kilku meczach towarzyskich, do polskiego związku piłki nożnej,
aby uczestniczyć w mistrzostwach drużyn
lwowskich. Jesienią 1925 roku VIS zdobył
mistrzostwo w najniższej klasie C. Rok
później drużyna została mistrzem w klasie

zaczął w krótkim czasie odnosić Spartak
Lwów i stał się klubem najbardziej lubianym. Były prezes robotniczego klubu RKS
Lwów zgromadził bowiem w Spartaku najlepszych graczy wcześniejszej Pogoni,
Ukrainy i RKS Lwów. W jego barwach grał
również legendarny Kazimierz Górski.
Po agresji na Związek Sowiecki Lwów
zajęły 30 czerwca 1941 roku oddziały niemieckie. Polakom i Żydom zakazano uprawiania sportu, bo niemieccy okupanci
obawiali się, że kluby gimnastyczne i spor-

Hasmonea Lwów
W tej nowej Lidze Piłki Nożnej Lwów
był licznie reprezentowany. Pogoń, Czarni
i Hasmonea należały do członków-założycieli. Lechia Lwów zdołała w 1931 roku
jako czwarty lwowski klub awansować do
najwyższej polskiej klasy rozgrywek, ale
utrzymała się w niej tylko przez jeden sezon. Tak dużo klubów miały tylko Kraków
i Warszawa. Zwraca uwagę, że w liczącej
14 drużyn pierwszej polskiej lidze od 1927
roku reprezentowane były aż trzy kluby
mniejszości narodowych. Obok obu klubów żydowskich – Hasmonei z Lwowa
i Jutrzenki z Krakowa – był to 1. FC Kattowitz z Górnego Śląska.
Szczególne znaczenie dla mniejszości
ukraińskiej we Lwowie okresu międzywojennego miał klub Ukraina Lwów. Traktowany był nie tylko jako reprezentant ukraińskiego sportu, ale i narodu ukraińskiego.
Jednak nigdy nie udało mu się wejść do
polskiej pierwszej ligi. Jego największe
sukcesy sportowe przypadają na drugą połowę lat 30., kiedy to klub regularnie walczył o czołowe miejsca w najwyższej lwow-
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B, ale przegrała mecz kwalifikacyjny do
najwyższej lwowskiej klasy regionalnej.
Z końcem 1920 roku lwowski tygodnik
„Ostdeutsches Volksblatt” pisał o nasilającym się, powodowanym pobudkami nacjonalistycznymi, niesportowym zachowaniu drużyn przeciwnika, sędziów
i niektórych widzów. Z tego powodu klub
sportowy VIS wycofał się w 1931 roku z polskiego związku piłki nożnej i nie uczestniczył w rozgrywkach mistrzowskich.

Lwowska piłka w czasie wojny
Wybuch II wojny światowej zapoczątkował koniec polskiego Lwowa. W wyniku
paktu Ribbentrop-Mołotow Europa Środkowa została podzielona między nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki, a Lwów
stał się miastem sowieckim. Nowi władcy
rozwiązali polskie, ukraińskie i żydowskie
kluby sportowe tworząc w ich miejsce
nowe o takich nazwach, jak Dynamo, Lokomotive czy Spartak. Spośród 24 nowych
klubów piłkarskich największe sukcesy
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towe mogą stać się gniazdem narodowego
oporu. W żadnym innym okupowanym
kraju w Europie naziści się do tego nie
posunęli. Mimo to polskie drużyny spotykały się na konspiracyjnych meczach. Natomiast Ukraińcom niemieccy okupanci
pozwalali grać w piłkę. Ich zespoły we
Lwowie powstawały przy fabrykach i uniwersytetach, reanimowano także dawny
klub Ukraina. Od 1942 roku do końca okupacji niemieckiej w 1944 roku kluby zachodniej Ukrainy organizowały nawet rozgrywki w ramach własnej ligi piłkarskiej.
Wielu znanych lwowskich piłkarzy nie
przeżyło okupacji sowieckiej i niemieckiej
podczas II wojny światowej. Legendarny
lwowski napastnik Zygmunt Steuermann,
który w latach 20. i 30. grał w Hasmonei
i w polskiej reprezentacji narodowej, w
grudniu 1941 roku został rozstrzelany we
lwowskim getcie. Adolf Zimmer, również
członek kadry narodowej i napastnik Pogoni Lwów, już w 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez NKWD.
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Pogoń Lwów

Do dziwnego i niezwykle kontrowersyjnego meczu doszło we Lwowie na początku lipca 1944 roku. Po raz pierwszy
drużyna złożona z niemieckich żołnierzy
zagrała na boisku niemieckiego klubu VIS
z polską reprezentacją miasta. Spotkanie,
które oglądało 7 tysięcy widzów, Polacy
wygrali 4:2. Jednak prasa podziemna
oskarżyła polskich zawodników, że dali
się wciągnąć niemieckim okupantom
w rozpaczliwą próbę zmontowania sojuszu polsko-niemieckiego przeciwko zbliżającym się bolszewikom.

Sztuka interpretowania historii
Historia lwowskiego futbolu przed
II wojną światową budzi zainteresowanie
nie tylko miłośników sportu. Krótko przed
Euro 2012 wspomina się we Lwowie przeszłość piłkarską oraz rozpoczyna zabawę
w polsko-ukraińskie interpretacje historyczne i tworzenie narodowych mitów.
Świadczą o tym dwa aktualne przykłady.
W Polsce i w międzynarodowym świecie
piłkarskim mecz obu sokolskich drużyn
z Lwowa i Krakowa, rozegrany w Lipcu
1894 roku, uważa się za pierwszy polski
mecz piłkarski. Ukraiński związek piłki
nożnej i parlament ukraiński kilka lat temu

ogłosiły jednak, że był to pierwszy mecz
ukraiński, uzasadniając, że spotkanie odbyło się „na etnicznych ziemiach ukraińskich”. Poinformowano o tym UEFA i postawiono w Parku Stryjskim wielki pomnik
na cześć ukraińskiego futbolu. Szczytem
interpretacji historii było jednak to, co zrobił wielki tamtejszy browar. Z okazji jubileuszu 115-lecia piłki nożnej na Ukrainie
wprowadzono na rynek piwo. W jego reklamach informowano, że w 1894 roku
Ukraina zwyciężyła Polskę 1:0.
Ale i polska mniejszość we Lwowie wspomina dawną dominującą pozycję Lwowa
w polskiej piłce nożnej. Utworzyła ona
w 2009 roku przy wsparciu polskiego konsulatu własny klub piłkarski Pogoń Lwów.
Klub nawiązuje do mitu najlepszej przedwojennej polskiej drużyny i promuje się
jako odrodzenie wielkiej Pogoni. Głównym sponsorem są polskie koleje, a polscy
kibice urządzili zbiórkę na rzecz młodego
lwowskiego klubu, co spotkało się z zainteresowaniem mediów. Na razie Pogoń
gra w IV lidze ukraińskiej, ale ambicje
ma większe. Tylko kilku młodych graczy
ma polskie korzenie. Klub, jak mówi jego
prezes Marek Horbań, chce się rozwijać
w kierunku piłki zawodowej.
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Jak pokazuje historia, we Lwowie Polacy
i Ukraińcy, Żydzi i Niemcy przez dziesiątki
lat wspólnie pisali historię (futbolu). Nie
zawsze bez zakłóceń, nie zawsze zgodnie,
jednak zawsze blisko ze sobą związani. To,
co mogło się stać wielokulturową historią
sukcesu, zostało gwałtownie przerwane
przez koszmar II wojny światowej. Ale korzenie lwowskiej piłki nożnej nie zostały
zapomniane, a XXI wiek stwarza szansę,
by tę wspólną historię kontynuować.
Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska

Martin Brand
politolog, dziennikarz, mieszka w Berlinie.
Robert Kalimullin
dziennikarz i publicysta, mieszka w Berlinie.
Zdjęcia ze zbiorów Oleksandra Pauka
ze Lwowa

37

FUSSBALL-EM 2012

•

EURO 2012

•

KFP

•

Katrin Schröder

Land des Lächelns und der Baustellen
Die Fußballeuropameisterschaft bewegt nicht nur Millionen Fußballfans, sondern auch Baumaschinen, Arbeiter
und jede Menge Beton und Zement. Bis kurz vor Anpfiff wird in den Gastgeberländern fieberhaft die Infrastruktur
ausgebaut. Schon jetzt ist klar: Nicht alles wird rechtzeitig fertig. Doch werden die Stadien, Straßen, Hotels nach
der EM noch gebraucht? Und werden die polnischen Gastgeber am Turnier verdienen oder einbüßen?

PGE Arena Danzig / Gdańsk
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In Maślice im Nordwesten von Breslau ist
es klirrend kalt. Gegen den klaren Winterhimmel hebt sich das städtische Stadion
wie ein überdimensionaler Lampion ab,
dessen vermeintliches Reispapier eine
leicht bräunliche Färbung angenommen
hat. Auf dem Parkplatz vor dem Stadion
wird noch gebaut – Paletten mit Pflastersteinen stehen herum, Bagger rollen auf
dem Kies hin und her, obwohl das Thermometer zehn Grad Minus zeigt. Einige
Meter weiter erhebt sich die neu gebaute
A8 über der ebenfalls neu gebauten Schlesischen Allee. Hier sollen die Fußballfans
bei der EM mit dem Auto ankommen –
entweder vom Norden, aus Posen oder
Warschau, oder von der südlich gelegenen
A4, die Ost und West, Krakau und Dresden
miteinander verbindet.
Das Stadion in Breslau, die Autobahnumgehung A8, über die Gäste in nur wenigen
Minuten den gerade ausgebauten Flughafen erreichen, die vierspurig ausgebaute Allee der Kosmonauten – sie sind nur einige
der vielen Bauprojekte, die in Polen in den
vergangenen fünf Jahren angelaufen sind.
Vor der Fußballeuropameisterschaft steckt
das Land so viel Geld wie noch nie in seine
Infrastruktur. Die Modernisierung umfasst
nicht nur die Sportstätten – in Breslau, Danzig und Warschau wurden neue Stadien
gebaut, in Posen die bestehende Arena von
Grund auf erneuert. Auch Autobahnen,
Schnellstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und
öffentlicher Nahverkehr werden im Eiltempo ausgebaut. Als die UEFA vor fast
fünf Jahren die EM überraschend an Polen
und die Ukraine vergab, war klar, dass die
Gastgeber einen Kraftakt leisten mussten,
um den strengen Anforderungen des europäischen Fußballverbandes gerecht zu
werden. Schließlich gab es bis 2007 in Polen kein einziges Stadion, das den Ansprüchen eines internationalen Turniers hätte
gerecht werden können. Zugleich war klar,
dass vor allem bei der Verkehrsinfrastruktur noch viel aufzuholen ist.
Denn die UEFA macht die Spielregeln
und stellt Forderungen, denen die Mitspieler genüge tun müssen. Die Gastgeberländer allein sorgen und zahlen dafür, dass
die nötige Infrastruktur rechtzeitig zur Verfügung steht und funktioniert. Dazu wurde
im September 2007 das Gesetz über die
EM-Vorbereitungen beschlossen, das Ministerium für Sport und Touristik gründete
die Gesellschaft PL.2012. Diese ist für alles
zuständig – für Sicherheit, Telekommunikation und für die Freiwilligen, die den
Fußballfans den Weg ins Stadion oder zum
Bahnhof weisen werden. „Wir sorgen dafür,
dass mehr als 170 Stellen über fünf Jahre
hinweg zusammenarbeiten“, erklärt Mi-
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kołaj Piotrowski, Sprecher der PL.2012
GmbH, die unter anderem mit der UEFA,
der polnischen Regierung, dem polnischen
Fußballverband PZPN, der regionalen
Selbstverwaltung, den Investoren und mit
der Ukraine zusammenarbeitet.
Sie überwacht auch die nötigen Investitionen – 219 einzelne Vorhaben zur Verbesserung der Infrastruktur sind im aktuellen Bericht des Sportministeriums zur
EM-Vorbereitung aufgelistet, vom Stadionbau bis zum Autobahnzubringer, von der
Straßenbahnhaltestelle bis zum Flughafenterminal. „Polen ist derzeit der größte Bauplatz Europas“, heißt es bei PL.2012. 46
Projekte gelten als „Schlüsselprojekte“, 37
weitere als besonders „wichtig“. Dazu zählen vor allem die Stadien, in denen die
Spiele stattfinden werden. Die Anforderungen der UEFA sind hoch: Mindestens
30.000 bis 50.000 Fußballfans sollen dort
sitzen können. Spielfeldgröße, Umkleideräume, Flutlicht, Platz für Werbetafeln, Kameras und Fotografen, Parkplätze – alles
ist genau vorgeschrieben. Für den Bau der
Spielstätten sind die Gastgeberstädte selbst
verantwortlich. Nur das Warschauer Nationalstadion wird vom Sportministerium finanziert. Gebaut wird es vom Nationalen
Sportzentrum im Auftrag des Ministeriums. Auch die übrigen drei Gastgeberstädte haben ähnliche GmbH gegründet –
zum Beispiel die Stadiongesellschaft
Wrocław 2012. Als sie Ende 2007 entstand,
erstreckte sich auf dem heutigen Stadiongelände noch ein leeres Feld. Ein Jahr später begannen die Bauarbeiten, die Höhen
und Tiefen bereithielten. Ende 2010 kündigte die Stadt den Vertrag mit dem Generalunternehmer, einem Konsortium der
polnischen Mostostal und der griechischen
J&P-Avax. Dieses sei mit den Bauarbeiten
mehrere Monate in Rückstand gewesen,
das Vorhaben habe auf der Kippe gestanden, stellt die Sprecherin der Stadiongesellschaft, Magdalena Malara fest. Der deutsche Baukonzern Max Bögl holte die
Verspätung mit Hochgeschwindigkeit und
im Dreischichtbetrieb wieder auf. Ende
März soll alles komplett fertig sein, momentan sieht es gut aus.
Das Stadion selbst wurde im September
2011 eingeweiht – mit einem Boxkampf
um die WBC-Schwergewichts-Meisterschaft zwischen dem ukrainischen Weltmeister Vitali Klitschko und dem polnischen Herausforderer Tomasz Adamek.
„Die Arena hat gekocht“, erinnert sich Rüdiger Schulz, Konsul im deutschen Generalkonsulat der Oderstadt. Er hat den
Kampf mitverfolgt und steht nun mit einer
Besuchergruppe im VIP-Bereich des Stadions. Während die Arbeiter die Einlass-
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schranken montieren, führt Magdalena
Malara die Gäste herum – in den Businessclub mit 1000 Sitzplätzen, die Fanpromenade entlang, ins Stadionrund. Neben
Schulz nehmen Abgesandte von Fangruppen aus ganz Europa die Arena in Augenschein. Während der EM wollen sie als
Fanbotschafter anreisenden Fußballanhängern helfen, sich in der fremden Umgebung zurechtzufinden. Deshalb machen
sie sich vorab mit den Örtlichkeiten vertraut, so Projektkoordinator Thomas Gassler. Er selbst war schon „bis zu siebenmal“
in jedem der acht EM-Stadien und ist voll
des Lobes: „Die Stadien sind alle besser
als die in Österreich und der Schweiz.“ In
den Fußballerumkleiden schießen die
tschechischen Fans Erinnerungsfotos – an
den Garderoben kleben auf weißen Zettelchen schon die Namen der tschechischen
Nationalspieler. Die Tschechen werden ihr
EM-Quartier an der Oder beziehen, das
erste Gruppenspiel gegen Russland bestreiten sie in Breslau gleich nach dem Eröffnungsmatch am 8. Juni. Bis dahin soll
auch das Highlight im wahrsten Wortsinn
funktionieren – die Illumination, die das
Breslauer Stadion von anderen abhebt. Je
nach Anlass leuchtet die Fassade in unterschiedlichen Farben: „Wenn Polen spielt,
soll der Lampion rot-weiß leuchten. Bei
Spielen von Śląsk Wrocław sind es die Vereinsfarben Grün, Weiß und Rot“, erklärt
Magdalena Malara.

Sport und Finanzen
Das alles hat seinen Preis: Knapp 215 Millionen Euro kostet die Arena, die nach einem Entwurf des Warschauer Architektenbüros JSK gebaut wurde. Gut 26 Millionen
Euro gibt das Sportministerium, 70 Millionen Euro zahlt die Stadt aus ihrem
Haushalt. EU-Förderung gibt es für die
Stadien nicht. Fast 120 Millionen Euro
kommen von einem Bankenkonsortium,
die der Stadiongesellschaft einen Kredit
über 15 Jahre gewähren. Die Stadt verpflichtete sich vertraglich, diesen im Falle einer
Pleite abzusichern, berichtete die „Gazeta
Wrocławska“. Jedes Jahr sind ca. 12 Millionen Euro fällig. In den ersten Jahren könne
die Gesellschaft den Kredit kaum allein bedienen, räumte Michał Janicki, stellvertretender Stadtpräsident und EM-Bevollmächtigter, ein. Für den städtischen Haushalt
bedeute dies auf Jahre eine Belastung, allerdings sei dies günstiger als der Griff in
die Stadtkasse – denn dann sei für andere
Vorhaben kein Geld mehr da.
Dass alle Austragungsstädte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, zeigt
das Beispiel Danzig. Dort mussten rund
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167 Millionen Euro für die bernsteinfarbene PGE Arena aufgebracht werden. Ca.
34 Millionen Euro kamen vom Sportministerium, da in der Hansestadt neben drei
Gruppenspielen auch ein Viertelfinale ausgetragen wird. Die Stadt schießt aus dem
Haushalt zu, kann aber auch nicht unbegrenzt Kredite aufnehmen, da sie sonst
die zulässige Verschuldungsgrenze von 60
Prozent der Einnahmen überschreitet. Deshalb dachte sie sich eine trickreiche und
bislang einmalige Konstruktion zur Finanzierung der Arena aus: Die Stadiongesellschaft BIEG übernimmt 75 Prozent des
Stadions und der Verbindlichkeiten, so
BIEG-Chef Adam Kalata. Die Stadt empfängt die Rechnungen, deren Begleichung
sie zu 75 Prozent der Gesellschaft auferlegt.
Die Schulden werden an ein Bankenkonsortium verkauft, welches dafür der Stadt
die entsprechende Summe auszahlt. Die
Stadiongesellschaft muss ihre Schulden
dann über 15 Jahre hinweg bei den Banken
abzahlen. Mit dieser Factoring genannten
Lösung fährt die Stadt günstiger als mit
der Ausgabe von Obligationen, wie es eigentlich geplant war.
Auch Posen musste etwa 180 Millionen
Euro für Ausbau und Modernisierung des
städtischen Stadions investieren. Die Sanierung der Heimstatt des Erstligaklubs
Lech Poznań, 1980 eingeweiht, begann bereits vor zehn Jahren. Nach der Entscheidung für Posen als EM-Gastgeber wurden
die Pläne geändert, um die Kriterien der
UEFA zu erfüllen, was die Kosten in die
Höhe trieb. Immerhin war die Messestadt
die erste, die ein fertiges Stadion präsentierte. Im September 2010 wurde mit einem Konzert von Sting offiziell Eröffnung
gefeiert. Anders in Warschau – die Fertigstellung des Nationalstadions ist längst zur
Hängepartie geworden. Zwei Eröffnungstermine im September und November 2011
mussten wegen mehrmonatiger Bauverzögerung abgesagt werden, Ende Januar
2012 wurde dann doch mit einem fünfstündigen Konzert eröffnet, obwohl es Medienberichten zufolge mancherorts noch
sehr nach Baustelle aussah. Blamabel die
Absagen der Länderspiele der polnischen
Elf gegen Deutschland und Italien sowie
des Superpokalfinales zwischen Wisła Krakau und Legia Warschau – erst wenige
Tage vor dem Match war den Verantwortlichen aufgefallen, dass es in der 58.000
Zuschauer fassenden Arena keine Zäune
zwischen den Blöcken gibt, um die feindlichen Fangruppen zu trennen. Wegen der
Querelen musste der Chef des Nationalen
Sportzentrums, Rafał Kapler, seinen Hut
nehmen, in die Kritik geriet er auch wegen
hoher Bezüge und Prämien.
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Doch für das Länderspiel gegen Portugal
gab es grünes Licht, danach will der polnische Fußballverband PZPN noch zwei weitere Spitzenspiele ausrichten, bevor die
Arena einen Monat vor dem EM-Anpfiff
an die UEFA übergeben wird. Bei den Kosten ist das Nationalstadion spitze – der Bau
verschlang bisher mehr als 453 Millionen
Euro und es ist fraglich, ob es dabei bleibt.
Denn während des Baus zeigten sich zahlreiche Mängel: Mal waren es schadhafte
Stufen, dann Probleme mit dem Rasen,
schließlich ein Dach, das sich bei Frost weder öffnen noch schließen lässt. Abgesehen davon bleibt die Frage, wie viel Sport
dort nach dem Turnier stattfinden wird.
Anders als die anderen Stadien wird das
Nationalstadion nicht von einem Fußballklub genutzt. Das Nationalstadion, so Rafał
Kapler, der scheidende Chef des Nationalen Sportzentrums, gegenüber dem Internetportal sport.pl, sei kein Stadion im klassischen Sinne: „Wir haben ein
multifunktionelles Gebäude gebaut, das
sich aus eigenen Mitteln unterhalten soll.“
Das nötige Geld sollen Großveranstaltungen einspielen – zwölf bis 15 pro Jahr seien
möglich, die Hälfte davon sportlicher Natur, davon wiederum die Hälfte Fußball.

Neues Herz Breslaus
Dass die Stadien nicht nur für das Turnier
gebaut wurden, betonen auch die anderen
Gastgeberstädte. „Wir haben eine starke
Fußballtradition. Es war klar, dass das Stadion modernisiert werden würde“, sagt
Maciej Milewicz von der Stadtverwaltung
Posen. Auch Magdalena Malara in Breslau
meint, man habe in erster Linie an die
Stadt und nicht an die EM gedacht. Vom
„neuen Herzen Breslaus“ spricht sie gar,
von neuen Formen der Freizeitgestaltung
mit Restaurant, Sportbars, Klubs, von Konferenz- und Büroräumen, die gewinnbringend zu vermieten wären. Multifunktional
nutzbar sind alle Stadien – für Konzerte,
Shows und andere Großereignisse, aber
auch für Firmenfeiern und Konferenzen.
So könnten sie, wenn schon nicht die Baukosten, so doch wenigstens den laufenden
Unterhalt wieder einspielen. Mit Fußballstadien lasse sich durchaus verdienen, versichert Michał Brandt, Sprecher des Euro
2012-Büros der Stadtverwaltung Danzig:
„Vorausgesetzt natürlich, sie werden gut
bewirtschaftet.“ Momentan scheint dies
nicht der Fall zu sein – Breslau hat den
Vertrag mit dem Stadionpächter SMG gelöst, Danzig denkt darüber nach, dem Pächterkonsortium um den Fußballklub Lechia
Gdańsk den Auftrag zu entziehen.
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Doch die Stadien sind nicht alles – man
muss sie auch erreichen können. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist in den
vergangenen Jahren oft kritisch beäugt worden. Die EM-Organisatoren rechnen mit
rund einer Million ausländischer Besucher
während des Turniers. Ein „erheblicher
Teil“ von ihnen kommt voraussichtlich mit
dem Flugzeug nach Polen, heißt es bei
PL.2012. Deshalb mussten die Airports in
den vier EM-Städten baulich und organisatorisch auf den Ansturm der Fußballfans
eingestellt sein. Der Warschauer ChopinFlughafen, der größte des Landes, war als
erster fertig. Mehr als 9,3 Millionen Passagiere wurden hier 2011 abgefertigt, das sind
43 Prozent der Fluggäste in Polen überhaupt. Die Flughafen-Verantwortlichen haben ausgerechnet, dass die Kapazität reichen müsste, wenn wie erwartet die Hälfte
der rund 50.000 Besucher des Nationalstadions vor oder nach einem Spiel das
Flugzeug nimmt. „Der Flughafen kann
während der EM sogar 30.000 Fußballfans
aufnehmen“, behauptete Airport-Direktor
Michał Marzec Ende Januar gegenüber der
polnischen „Newsweek“. Allerdings
könnte das für die Spitzenlast an den Spieltagen, wenn insgesamt bis zu 50.000 Passagiere abgefertigt werden müssen, nicht
ausreichen. Deshalb plant der Flughafen,
bei Bedarf das stillgelegte Etiuda-Terminal
wieder in Betrieb zu nehmen und für die
Fußballfans Pufferzonen mit Imbissständen und Kickertischen zu schaffen. Rund
477.000 Euro werden die konkreten Vorbereitungen auf die EM kosten, sagte ein
Flughafensprecher der Nachrichtenagentur PAP. Allerdings rücken nach der EM
wieder die Bauarbeiter an, um die bis 2015
geplanten Investitionen zu Ende zu führen
– insgesamt über 286 Millionen Euro werden in den Flughafenausbau gesteckt.
Auch in Breslau wird betont, dass man
nicht nur der EM wegen baue. Binnen fünf
Jahren habe sich die Zahl der Passagiere
verfünffacht, teilte Flughafensprecherin
Aleksandra Palus mit. Nach dem Bau des
zweiten Terminals können hier nun drei
Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt
werden, nach einem weiteren Ausbau sollen es sieben Millionen werden. Gut 71 Millionen Euro kostete das neue Terminal,
Ende Februar wurde es mit einem Tag der
Offenen Tür und einer Gala feierlich eröffnet. Ursprünglich hätte dies schon im September geschehen sollen, doch der Flughafengesellschaft ging das Geld aus – sie
rettete sich mit der Ausgabe von Obligationen. Ebenso wurde in Danzig unter anderem ein neues Terminal für mehr als
36 Millionen Euro gebaut, welches die Kapazität des Flughafens verdoppeln soll –
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oder instandgesetzt werden, davon knapp
1000 Kilometer Autobahn, teilt das Verkehrsministerium mit. Bis November 2010
wurden dafür ca. 4,77 Milliarden Euro investiert, es folgen weitere 16 Milliarden
Euro bis 2013. Als Schlüsselprojekt und
gleichzeitig größtes Sorgenkind gilt die A2.
Die Ost-West-Strecke verbindet Berlin mit
Posen und Warschau, erste deutsche Planungen reichen in die 1930er Jahre zurück,
zu Zeiten der Volksrepublik entstanden
Fragmente der Olimpika, eine Trasse, die
zu den Olympischen Spielen in Moskau
1980 Berlin mit der russischen Hauptstadt

nehmer wurden nicht bezahlt, die Bauarbeiten gerieten ins Stocken. Mitte Juni 2011
kündigte die Generaldirektion den Vertrag
mit Covec, Ende Juli und Anfang August
kamen neue Verträge mit anderen Generalunternehmern, doch es ist klar: Die beiden Abschnitte werden nicht mehr rechtzeitig fertig.
Gleiches gilt auch für den östlichen Teil
der A4 zwischen Rzeszów und der Grenze
zur Ukraine. Verantwortlich dafür seien
Umweltschutzauflagen, aber auch Hochwasser und die „mangelnde Mobilisierung“
der Baufirmen. Auch hier wechselte der
KFP

von 2,5 auf fünf Millionen Passagiere jährlich. Verdoppeln soll sich das Passagieraufkommen auch in Posen – hier von 1,5 auf
drei Millionen. Der Flughafen war mit der
Modernisierung lange das Schlusslicht der
vier Gastgeberstädte, doch derzeit sieht es
so aus, als könnte das neue Terminal, das
fast 23 Millionen Euro kostet, pünktlich
zur EM starten. Am Sinn der Investitionen
zweifelt in Polen niemand – der Flugverkehr boomt. 21,9 Millionen Fluggäste wurden 2011 befördert, ein Rekordwert. Die
Flughafenbetreiber rechnen damit, dass
sich die Investitionen von insgesamt rund
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405 Millionen Euro an den vier Flughäfen
rentieren, heißt es beim Internetportal obserwatorfinansowy.pl. Dieser Meinung ist
auch der Verkehrsexperte Adrian Furgalski,
Direktor für Verkehrsfragen bei der Wirtschaftsberatungsgesellschaft TOR – zumal
das Fahrgastaufkommen in Polen im Vergleich zum Rest der EU immer noch unterdurchschnittlich sei.
Mehr Sorgen bereitet hingegen der Ausbau des Straßennetzes. Das Verkehrsministerium hat dazu ein ehrgeiziges Infrastrukturprogramm aufgelegt, mit dem die
Straßenverbindungen zwischen den Gastgeberstädten sowie grenzüberschreitende
Verkehrswege ausgebaut werden sollten.
Viele der Vorhaben stehen bereits seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Plan, allem
voran der Ausbau des polnischen Autobahnnetzes, das bisher diesen Namen
kaum verdiente. Mehr als 3.000 Straßenkilometer sollen von 2007 bis 2015 gebaut

verbinden sollte. Ab 2001 wurde die A2 intensiv geplant und gebaut. Knapp 106 Kilometer zwischen der deutschen Grenze bei
Świecko und Nowy Tomyśl wurden Ende
November 2011 für den Verkehr freigegeben. Sorgen bereitet weiterhin die Strecke
zwischen Stryków bei Łódź und Konotopa
nahe der Hauptstadt. Diese wurde in fünf
Bauabschnitte aufgeteilt, getrennt ausgeschrieben und vergeben. Die meisten
Schlagzeilen machten die Abschnitte A und
C, die die China Overseas Engineering
Group Company (Covec) bauen sollte. Der
staatliche chinesische Baukonzern hatte die
Ausschreibung im Herbst 2009 mit einem
Angebot gewonnen, das ein Drittel unter
den zuvor kalkulierten Kosten lag. Mit dem
Zuschlag hatte erstmals ein chinesisches
Unternehmen einen staatlichen Großauftrag in der EU ergattert, polnische Bauunternehmer protestierten. Doch Covec
erfüllte die Erwartungen nicht. Subunter-
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Generalunternehmer, die nun beauftragte
Firma Strabag wird frühestens 2013 fertig,
berichtet die „Gazeta Prawna“. Auch die
A1 bleibt überwiegend eine Baustelle. Im
Oktober wurde ein 62 Kilometer langes
Teilstück der A1 zwischen Nowe Marzy bei
Grudziądz und Czerniewice bei Thorn
übergeben. Rund 150 Kilometer zwischen
Danzig und Thorn sind fertig, ebenso kleinere Abschnitte nahe der tschechischen
Grenze, aber der große Rest der Nord-SüdVerbindung lässt auf sich warten. Damit
auch noch nicht fertiggestellte Strecken befahren werden können, brachte Verkehrsminister Sławomir Nowak im Februar 2012
eigens ein Gesetz auf den Weg. Die Strecken sollen „befahrbar“ sein, wenn auch
möglicherweise nur mit 70 bis 90 Stundenkilometern.
Die Tatsache, dass der Straßenbau hinter
den Erwartungen zurückbleibe, überrascht
den Verkehrsexperten Adrian Furgalski
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nicht. Die Polen hätten sich zu viel vorgenommen: „Ein Land, das es in 20 Jahren
nicht geschafft hat, eine moderne Verkehrsinfrastruktur aufzubauen, ist nicht imstande, binnen fünf Jahren alle Verspätungen aufzuholen.“ Zu spät hat sich nach
Ansicht von Furgalski auch die polnische
Eisenbahn bewegt. Geplant war, die Strecken zwischen den Gastgeberstädten auszubauen, um die Fahrzeiten zu verringern,
sowie die Anbindung der Flughäfen. Personenzüge sollten dann mit 160 bzw. 200
Stundenkilometern unterwegs sein können, erklärt die für das Schienennetz zuständige Bahngesellschaft PKP Polskie Linie Kolejowe. Doch das komplette
Programm ist nicht zu schaffen. Schon
2010 meldete die Wochenzeitung „Wprost“:
„Polen schafft es nicht, die Bahn bis 2012
zu modernisieren.“ PKP-Sprecher Zbigniew Szafrański stellte in dem Gespräch
mit dem Nachrichtenmagazin fest: „Als
wir den Modernisierungsplan aufgestellt
haben, haben wir unsere Möglichkeiten
ein wenig überschätzt.“ Keiner der großen
Streckenabschnitte werde komplett fertiggestellt, lediglich drei Projekte würden
rechtzeitig fertig, so der Sprecher – nämlich die Anbindung der Flughäfen an die
Stadtzentren in Warschau, Krakau und
Wrocław. Lediglich 40 Prozent der ursprünglichen Pläne könnten verwirklicht
werden, fügte Janusz Piechociński, stellvertretender Vorsitzender der Infrastrukturkommission des Sejms, hinzu. Um den
Zugverkehr nicht zu stören, werden die
laufenden Arbeiten während des Turniers
unterbrochen.
Bei den riesigen Summen, die in so kurzer Zeit bewegt werden, stellt sich automatisch die Frage nach dem Nutzen. Ob Polen
an der EM verdient oder draufzahlt, dazu
gibt es unterschiedliche Meinungen. Insgesamt ca. 26,73 Milliarden Euro investiert
das Land, heißt es im aktuellen Bericht
des Sportministeriums. Woher das Geld
dafür kommt, hat die PL.2012 GmbH aufgeschlüsselt: Mehr als ein Drittel, 35 Prozent, stammt direkt aus dem Staatshaushalt, es ist der größte Posten. An zweiter
Stelle kommen mit 31 Prozent die EU-Fördermittel, ein Fünftel müssen die Gastgeberstädte beisteuern. Die restlichen 14 Prozent entfallen auf Mittel aus dem
Nationalen Verkehrsfonds, Kredite der Europäischen Investitionsbank und sonstige
Quellen.
Ob das Geld der polnischen Steuerzahler
gut angelegt ist, haben die Organisatoren
wissenschaftlich untersuchen lassen. Im
Auftrag von PL.2012 erstellten Wissenschaftler der Warschauer Handelshochschule sowie der Universitäten Lodz und
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Krakau eine Studie über die wirtschaftlichen Effekte der EM 2012 für das Gastgeberland Polen. In dem Bericht mit dem
Namen „Impact“ heißt es, die EM beschere
der polnischen Wirtschaft von 2008 bis
2020 ein Plus von rund 6,7 Milliarden
Euro. In dieser Zeit wird das Bruttoinlandsprodukt infolge der EM um 2,1 Prozent
wachsen, rund 8.200 neue Jobs werden
im Schnitt pro Jahr geschaffen. Während
des Turniers wären es zwischen 20.000
und 33.000 Menschen mehr in Arbeit.
Hinzu kämen etwa 1,2 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Tourismusgeschäft, denn
die Forscher rechnen damit, dass infolge
der EM eine halbe Million Gäste zusätzlich
das Land besuchen werden.

Fußballfest als Katalysator
Dies liegt den Autoren der Studie zufolge
daran, dass die EM Investitionen beschleunige, die ohnehin nötig und seit Langem
geplant sind, um drei bis vier Jahre im
Durchschnitt. „Eigentlich geben wir für die
EM keinen Cent aus“, meint Mikołaj Piotrowski von PL.2012. Das Fußballfest wirke
als Katalysator, zeitige einen Entwicklungsschub oder Zivilisationssprung. Wenn die
neue Infrastruktur eher genutzt wird,
bringt sie früher wirtschaftlichen Ertrag
und macht Polen für ausländische Investoren interessanter und für Touristen attraktiver, so das Kalkül. Die Organisatoren setzen darauf, dass sich Polen als weltoffener
und freundlicher Gastgeber präsentiere,
dass ein gut organisiertes und sicheres Turnier das Image des Landes verbessere, so
Mikołaj Piotrowski. Er hofft, dass sich die
Fußballfans auch außerhalb der Stadien
umsehen, später als Touristen zurückkehren und Polen als Urlaubsland empfehlen.
Dies ist der oft zitierte „Barcelona-Effekt“ –
die spanische Metropole legte nach der Ausrichtung der Olympischen Spiele einen Aufstieg zur Trendstadt hin.
Kritische Stimmen behaupten hingegen,
die Erwartungen seien zu hoch. Ein einmaliges Sportereignis könne nicht das Bild
eines Landes dauerhaft beeinflussen, so
etwa Janusz Majewski von der Naturwissenschaftlichen Universität Posen bei einer
Diskussion auf der Internationalen Tourismusmesse in Warschau. Wissenschaftliche
Untersuchungen in anderen Gastgeberländern hätten ergeben, dass den einen ein
solches Großereignis genützt habe – anderen hingegen nicht. Die Chancen stünden 50 zu 50, sagte der Forscher der Tageszeitung „Rzeczpospolita“ zufolge. Der
kanadische Wirtschaftsprofessor Brad R.
Humphreys hatte bereits vor der Vergabe
der EM an Polen und die Ukraine ausge-
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rechnet, dass sich die Ausrichtung des Turniers für die Gastgeber nicht lohnen würde,
im Gegenteil: Die Kosten überstiegen den
direkten ökonomischen Nutzen bei Weitem, ob die Organisation eines sportlichen
Großereignisses ein adäquates Mittel zur
regionalen Entwicklung ist, sei zumindest
fraglich, so Humphreys und Koautor Szymon Prokopowicz.
Magdalena Piasecka ist allerdings davon
überzeugt, dass sich der Einsatz auszahlt.
Sie ist Geschäftsführerin des Convention
Bureau Breslau, das für die EM eine Datenbank aller verfügbaren Hotelbetten in
und um Breslau zusammenstellt. Für Hotels zahlen nicht die Städte oder Ministerien, sondern Unternehmer. „Solche Großereignisse helfen uns, Investoren für die
Stadt zu interessieren“, findet Piasecka. Dabei gelte hier wie auch bei den anderen Infrastrukturprojekten: „Niemand baut nur
für die EM. Aber der Beginn der EM ist
die Deadline.“ Wie beim Hotel Monopol –
fünf Sterne, gegenüber der Breslauer Oper
in bester Innenstadtlage. Draußen schleichen Autos auf der Suche nach einem Parkplatz vorbei, drinnen rücken Kellner unter
der Kassettendecke Tische zurecht. Das
Monopol war schon Ende des 19. Jahrhunderts das erste Haus am Platz. Marlene
Dietrich, Pablo Picasso, Gerhart Hauptmann – die Liste der berühmten Besucher
des neobarocken Prachtbaus ist lang. Nach
dem Krieg diente es weiterhin als Hotel
und Café, zum Teil aber auch als Warenhaus. Heute trifft hier glänzender Marmor
auf rohen Beton. Die Eigentümerfamilie
hat das denkmalgeschützte Gebäude komplett sanieren lassen, 2009 wurde es fertig.
Hier wird die tschechische Nationalmannschaft während der EM Quartier beziehen,
trainieren, im Wellnessbereich im Keller
ausspannen, im Dachrestaurant Kaffee
trinken und den Blick schweifen lassen.
Was sie sehen werden? Ein „normales, tolles, lächelndes Land“, erklärt Organisator
Mikołaj Piotrowski und lächelt selbst.
Katrin Schröder
Journalistin, Historikerin, lebt in Bad Muskau.
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Städtisches Stadion, Breslau / Stadion Miejski, Wrocław

Katrin Schröder

Kraj uśmiechu i placów budowy
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to sprawa, która angażuje nie tylko miliony kibiców, ale także maszyny budowlane,
robotników i ogromne ilości betonu i cementu. Krótko przed pierwszym gwizdkiem w krajach-gospodarzach gorączkowo
rozbudowuje się infrastrukturę. Już teraz jasne jest, że nie wszystko będzie gotowe na czas. Ale czy stadiony, drogi, hotele
po Euro 2012 będą jeszcze potrzebne? I czy polscy gospodarze zarobią, czy stracą na turnieju?

W Maślicach w południowozachodniej
części Wrocławia panuje trzaskający mróz.
Stadion miejski wznosi się ku czystemu,
zimowemu niebu jak ogromnych rozmiarów lampion, jakby był wykonany z ryżowego papieru o lekko brunatnej barwie.
Na parkingu przed stadionem trwają jeszcze prace budowlane – stoją palety
z kostką brukową, po żwirze tam i z powrotem jeżdżą koparki, choć termometr
wskazuje minus 10 stopni. Kilka metrów
dalej nowo budowana droga A8 biegnie
górą nad także nowo budowaną aleją
Śląską. Tutaj podczas Euro mają docierać
samochodami kibice – z północy, z Poznania lub Warszawy, albo od strony leżącej
na południe od autostrady A4, łączącej
wschód i zachód, Kraków i Drezno.

Stadion we Wrocławiu, obwodnica autostrady A8, którą goście w ciągu kilku minut
dotrą do rozbudowanego właśnie lotniska,
czteropasmowa aleja Kosmonautów – to
tylko kilka spośród wielu projektów budowlanych, rozpoczętych w Polsce w ciągu minionych pięciu lat. Przed Euro 2012 kraj
przeznaczył na infrastrukturę tyle pieniędzy, jak nigdy dotąd. Modernizacja objęła
nie tylko obiekty sportowe – we Wrocławiu,
Gdańsku i Warszawie zbudowano nowe
stadiony, w Poznaniu istniejąca arena została gruntownie odnowiona. W przyśpieszonym tempie rozbudowuje się także autostrady, drogi ekspresowe, lotniska, kolej
i lokalną komunikację publiczną. Kiedy
UEFA prawie pięć lat temu niespodziewanie powierzyła organizację Euro 2012 Pol-
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sce i Ukrainie, było jasne, że gospodarze
muszą dokonać ogromnego wysiłku, aby
sprostać surowym wymaganiom Unii Europejskich Związków Piłkarskich. Przecież
do 2007 roku nie było w Polsce ani jednego
stadionu, który spełniałby wymogi międzynarodowego turnieju. Jednocześnie było
jasne, że liczne zaległości są do nadrobienia przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej.
UEFA ustala bowiem reguły gry i stawia
wymagania, które partnerzy muszą spełnić.
Kraje będące gospodarzem same dbają
i płacą za to, aby niezbędna infrastruktura
była na czas gotowa i dobrze funkcjonowała. W tym celu we wrześniu 2007 roku
przyjęta została ustawa o przygotowaniach
do Euro, Ministerstwo Sportu i Turystyki
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powołało do życia spółkę PL.2012. Jest ona
odpowiedzialna za wszystkie sprawy – za
bezpieczeństwo, telekomunikację i wolontariuszy, którzy wskazywać będą kibicom
drogę na stadion czy na dworzec. „Dbaliśmy i dbamy o to, aby przez pięć lat współpracowało ze sobą ponad 170 jednostek”,
stwierdza Mikołaj Piotrowski, rzecznik
PL.2012, która współpracuje między innymi z UEFA, rządem RP, Polskim Związkiem Piłki Nożnej, regionalnymi samorządami, inwestorami oraz z Ukrainą.
Nadzoruje ona także niezbędne inwestycje – w aktualnym sprawozdaniu Ministerstwa Sportu na temat przygotowań do
Euro wymienia się 219 oddzielnych przedsięwzięć, mających na celu poprawę infrastruktury, od budowy stadionów po
drogi dojazdowe do autostrad, od przystanku tramwajowego po terminal lotniczy. „Polska jest obecnie największym placem budowy w Europie”, mówi się
w spółce PL.2012. 46 projektów uważa się
za „kluczowe”, dalszych 37 za szczególnie
„ważne”. Należą do nich przede wszystkim
stadiony, na których odbywać się będą mecze. UEFA stawia wysokie wymagania: stadiony muszą mieć miejsca siedzące co
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najmniej dla 30–50 tysięcy kibiców. Wielkość boiska, przebieralnie, oświetlenie,
miejsce na tablice reklamowe, kamery
i dla fotoreporterów, parkingi – wszystko
jest dokładnie określone. Za budowę stadionów odpowiadają miasta-gospodarze.
Tylko warszawski Stadion Narodowy finansowany jest przez Ministerstwo
Sportu. Jest on budowany przez Narodowe Centrum Sportu na zlecenie ministerstwa. Także pozostałe miasta-gospodarze powołały podobne spółki z o.o.,
przykładem jest spółka stadionowa Wrocław 2012. Kiedy powstawała w 2007 roku,
na terenie dzisiejszego stadionu rozciągało się szczere pole. Rok później ruszyły
prace budowlane, które przeżywały różne
koleje losu. Pod koniec 2010 roku miasto
wypowiedziało umowę z generalnym wykonawcą – konsorcjum Mostostalu i greckiego J&P-Avax. „Opóźnienie prowadzonych przez nie robót budowlanych sięgało
wielu miesięcy, projekt był zagrożony”,
twierdzi rzeczniczka spółki, Magdalena
Malara. Niemiecki koncern budowlany
Max Bögl w szybkim tempie nadrobił
opóźnienia, pracując w systemie trzyzmianowym. W końcu marca wszystko ma być
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całkowicie gotowe, w tej chwili perspektywy są dobre.
Sam stadion został otwarty we wrześniu
2011 roku walką bokserską o mistrzostwo
świata wagi ciężkiej federacji WBC między
ukraińskim mistrzem świata Witalijem
Kliczko i walczącym o tytuł Tomaszem
Adamkiem. „Arena szalała”, wspomina
konsul Rüdiger Schulz z niemieckiego
Konsulatu Generalnego w nadodrzańskiej
metropolii. Wtedy śledził walkę, a teraz
stoi na stadionie razem z grupą zwiedzających w strefie VIP. W czasie, gdy robotnicy
montują szlabany wejściowe, Magdalena
Malara prowadzi gości do Business Clubu
z 1000 miejsc siedzących, a potem wzdłuż
promenady dla kibiców, na trybuny. Oprócz
Schulza arenę biorą pod lupę wysłannicy
grup kibiców z całej Europy. W czasie Euro
chcą być ambasadorami kibiców i pomagać
im odnaleźć się w obcym otoczeniu. „Dlatego już wcześniej zapoznają się z terenem”, mówi koordynator projektu, Thomas Gassler. On sam był już „chyba
z siedem razy” na każdym z ośmiu stadionów Euro i nie szczędzi pochwał: „Wszystkie stadiony są lepsze niż w Austrii i Szwajcarii”. W przebieralniach dla piłkarzy
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czescy kibice robią sobie pamiątkowe zdjęcia – w szatniach są już przyklejone białe
kartki z nazwiskami piłkarzy czeskiej reprezentacji. Czesi zamieszkają nad Odrą
w czasie Euro, pierwszy w ich grupie mecz
z Rosją rozegrają we Wrocławiu 8 czerwca,
zaraz po warszawskim meczu inauguracyjnym. Do tego czasu ma także funkcjonować główna atrakcja – highlight w dosłownym znaczeniu: iluminacja, która
wyróżnia stadion wrocławski od innych.
W zależności od imprezy elewacja będzie
się świeciła w różnych kolorach. „Gdy grać
będzie Polska, światła będą biało-czerwone.
Podczas meczów Śląska Wrocław będą to
barwy klubowe – zielona, biała i czerwona”,
opowiada Magdalena Malara.

•

banków, które wypłaca za to miastu odpowiednią kwotę”. Spółka stadionowa musi
spłacić bankom swoje zadłużenie w ciągu
15 lat. To rozwiązanie zwane factoringiem
jest dla miasta bardziej korzystne niż planowana wcześniej emisja obligacji.
Poznań także musiał zainwestować w rozbudowę i modernizację miejskiego stadionu prawie 746 mln zł. Renowacja macierzystej areny pierwszoligowego Lecha
Poznań, oddanej do użytku w 1980 roku,
rozpoczęła się już dziesięć lat temu. Po decyzji o wyborze Poznania na jedno z miastgospodarzy Euro zmieniono plany, aby
spełnić kryteria UEFA, a to sprawiło, że
koszty poszybowały w górę. W każdym razie stolica Wielkopolski jako pierwsza zaprezentowała gotowy stadion. We wrześniu
Sport i finanse
2010 roku jego oficjalnie otwarcie uświetnił
koncert Stinga. Inaczej było w Warszawie
Wszystko to ma swoją cenę: prawie 900 – tu ukończenie budowy Stadionu Narodomln zł kosztuje arena, zbudowana według wego odwlekało się już od dawna. Dwa terprojektu warszawskiej pracowni architek- miny otwarcia, we wrześniu i listopadzie
tonicznej JSK. 110 mln zł przekazało Mi- 2011 roku, trzeba było odwołać ze względu
nisterstwo Sportu, ok. 290 mln zł płaci ze na wielomiesięczne opóźnienia budowy,
swego budżetu miasto. Środków unijnych ale w końcu stycznia 2012 roku odbyła się
na budowę stadionów nie ma. Niecałe 500 jednak inauguracja stadionu połączona
mln zł pochodzi od konsorcjum banków, z pięciogodzinnym koncertem, choć, jak
które udzieliło spółce stadionowej kredytu informowały media, w wielu miejscach barna 15 lat. Miasto zobowiązało się w umowie dzo przypominał jeszcze plac budowy.
do zabezpieczenia spłaty w razie niewypła- Kompromitujące było odwołanie towarzycalności spółki – informowała „Gazeta skich meczów polskiej jedenastki z NiemWrocławska”. Co roku trzeba będzie spła- cami i Włochami oraz finału superpucharu
cać ok. 50 mln zł. „W pierwszych latach między Wisłą Kraków i Legią Warszawa –
jest mało prawdopodobne, aby spółka była dopiero kilka dni przed meczem organizaw stanie samodzielnie obsługiwać kredyt – torzy zauważyli, że na arenie dla 58 tysięcy
przyznaje Michał Janicki, wiceprezydent widzów nie ma między sektorami barierek
miasta i pełnomocnik do spraw Euro. oddzielających zwaśnione grupy kibiców.
– Dla budżetu miejskiego oznacza to wie- Z powodu niesnasek musiał ustąpić ze staloletnie obciążenie, jednak jest to bardziej nowiska szef Narodowego Centrum
korzystne niż sięganie do kasy miejskiej, Sportu, Rafał Kapler, który był także krytybowiem nie byłoby wtedy środków na inne kowany za pobieranie wysokiej pensji i nieprojekty”.
uzasadnionej premii.
Przykład Gdańska pokazuje, że wszystkie
Jednak na towarzyski mecz z Portugalią
miasta, w których odbywać się będą mecze było już zielone światło. PZPN chce jeszcze
mistrzostw, borykają się z podobnymi pro- zorganizować na Narodowym dwa kolejne
blemami. Na gdańską bursztynową PGE mecze, po czym miesiąc przed pierwszym
Arenę trzeba było wydać ok. 700 mln zł. gwizdkiem na Euro 2012 arena przekazana
144 mln zł pochodziły z Ministerstwa zostanie UEFA. Jeśli chodzi o koszty, to
Sportu, gdyż w Gdańsku oprócz trzech me- Stadion Narodowy zajmuje czołowe
czów grupowych rozegrany zostanie jeden miejsce – budowa pochłonęła dotychczas
ćwierćfinał. Miasto dokłada się ze swego ponad 1,9 mld zł i wątpliwe, czy na tym się
budżetu, ale nie może brać nieograniczo- skończy. Podczas budowy wyszły na jaw
nych kredytów, gdyż przekroczy dopusz- liczne braki: raz były to wadliwe schody,
czalną granicę zadłużenia, wynoszącą 60 potem problemy z murawą, wreszcie dach,
proc. przychodów. Dlatego w celu sfinan- który podczas mrozów nie dawał się ani
sowania areny wymyśliło sprytną i jak do- otworzyć, ani zamknąć. Pomijając to, potąd jedyną taką konstrukcję. „Spółka sta- zostaje pytanie, ile sportu będzie tam po
dionowa BIEG przejmuje 75 procent turnieju. W przeciwieństwie do innych stastadionu oraz zobowiązania – mówi szef dionów Stadion Narodowy nie będzie użytBIEG-u Adam Kalata. – Miasto zaś faktury, kowany przez klub piłkarski. „Stadion
których spłatą obciąża w 75 procent spółkę. Narodowy – powiedział portalowi interneZadłużenie jest sprzedawane konsorcjum towemu sport.pl Rafał Kapler – nie jest sta-
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dionem w klasycznym znaczeniu. Zbudowaliśmy wielofunkcyjny obiekt, który ma
na siebie zarabiać”. Niezbędne środki mają
przynosić wielkie imprezy – można ich organizować około 12–15 rocznie, z czego połowę o charakterze sportowym, a z tych
z kolei połowę stanowić ma piłka nożna.

Nowe serce Wrocławia
Również inne miasta-gospodarze podkreślają, że stadiony zostały wybudowane nie
tylko na turniej. „Mamy duże tradycje piłkarskie. Było jasne, że stadion będzie modernizowany”, mówi Maciej Milewicz z magistratu Poznania. Także Magdalena
Malara we Wrocławiu uważa, że w pierwszym rzędzie myślano o mieście, a nie
o Euro. Mówi nawet o „nowym sercu Wrocławia”, o nowych formach spędzania wolnego czasu w obiekcie z restauracją, barami sportowymi, klubami, o salach
konferencyjnych i pomieszczeniach biurowych, które będzie się z zyskiem wynajmować. Wszystkie stadiony można będzie wykorzystywać multifunkcyjnie – na koncerty,
pokazy i inne wielkie imprezy, a także uroczystości firmowe i konferencje. W ten sposób mogłyby zwracać się jeśli już nie koszty
budowy, to przynajmniej bieżące koszty
utrzymania. „Na stadionach piłkarskich jak
najbardziej da się zarabiać – zapewnia Michał Brandt, rzecznik Biura ds. Euro 2012
gdańskiego magistratu. – Oczywiście zakładając, że będą dobrze zagospodarowane”. W tej chwili na to nie wygląda.
Wrocław rozwiązał umowę z dzierżawcą
stadionu, firmą SMG, Gdańsk zastanawia
się nad wypowiedzeniem umowy dzierżawy konsorcjum z udziałem klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk.
Jednak stadiony to nie wszystko – trzeba
też na nie dotrzeć. Rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w ubiegłych latach
często oceniano krytycznie. Organizatorzy
Euro liczą na przyjazd około miliona gości
z zagranicy. „Znaczna część” prawdopodobnie przybędzie do Polski samolotami,
uważa spółka PL.2012. Dlatego w miastachgospodarzach Euro trzeba było technicznie
i organizacyjnie przygotować lotniska na
szturm kibiców. Warszawskie lotnisko Chopina, największe w kraju, było gotowe jako
pierwsze. W 2011 roku odprawiono tu ponad 9,3 mln pasażerów, co stanowi 43 proc.
wszystkich podróżujących samolotami
w Polsce. Władze lotniska obliczyły, że ta
przepustowość powinna wystarczyć, jeśli,
jak się oczekuje, połowa około 50 tysięcy
widzów Stadionu Narodowego przed lub
po meczu skorzysta z podróży samolotem.
„Lotnisko może przyjąć podczas Euro nawet 30 tysięcy kibiców”, stwierdził w końcu
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stycznia dyrektor portu Michał Marzec
w wypowiedzi dla polskiego wydania
„Newsweeka”. Jednak w czasie spiętrzenia
ruchu w dniach meczów, gdy trzeba będzie
odprawiać łącznie do 50 tysięcy pasażerów,
może to nie wystarczyć. Dlatego lotnisko
planuje w razie potrzeby ponowne uruchomienie nieczynnego terminalu Etiuda
i stworzenie dla kibiców stref buforowych
z bufetami i stolikami. Około dwóch milionów złotych kosztować będą konkretne
przygotowania do Euro, powiedział agencji
PAP rzecznik lotniska. Jednak po mistrzostwach znowu wrócą budowlańcy, aby dokończyć inwestycję planowaną do 2015
roku – na rozbudowę lotniska wyłożonych
zostanie łącznie 1,2 mld złotych.
We Wrocławiu również podkreślają, że
buduje się nie tylko ze względu na Euro.
W ciągu pięciu lat liczba pasażerów zwiększyła się pięciokrotnie, poinformowała
rzeczniczka lotniska, Aleksandra Palus. Po
wybudowaniu drugiego terminalu można
tu odprawić trzy miliony pasażerów rocznie, po dalszej rozbudowie ma to być siedem milionów. 300 mln zł kosztował nowy
terminal, otwarty w końcu lutego podczas
dnia otwartych drzwi i uroczystej gali. Pierwotnie miało to nastąpić już we wrześniu,
ale spółce lotniskowej skończyły się pieniądze – ratowała się emisją obligacji. Podobnie w Gdańsku zbudowano między innymi
za ponad 150 mln zł nowy terminal, który
ma podwoić przepustowość lotniska z 2,5
miliona do 5 milionów pasażerów rocznie.
Podwoić ma się także liczba pasażerów
w Poznaniu – z 1,5 do 3 milionów. Tutaj lotnisko i jego modernizacja długo znajdowały się na szarym końcu w porównaniu
z innymi gospodarzami turnieju, ale teraz
wygląda na to, że nowy terminal, który
kosztował ponad 96 mln zł, będzie mógł
ruszyć punktualnie na mistrzostwa.
W sens tych inwestycji nikt w Polsce nie
wątpi – komunikacja lotnicza przeżywa
boom. Skorzystało z niej w 2011 roku 21,9
miliona pasażerów, co jest liczbą rekordową. Dyrekcje lotnisk liczą, że inwestycje
na czterech lotniskach o łącznej wysokości
1,7 mld zł będą rentowne – stwierdza się
na portalu obserwatorfinansowy.pl. Tego
zdania jest także ekspert z zakresu transportu, Adrian Furgalski, dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, tym
bardziej, że natężenie ruchu pasażerskiego
w Polsce mieści się poniżej średniej w porównaniu z pozostałymi krajami UE.
Więcej zmartwień sprawia natomiast rozbudowa sieci dróg. Ministerstwo Transportu ogłosiło w tej sprawie ambitny program poprawy infrastruktury, dotyczący
rozbudowy połączeń drogowych między
miastami-gospodarzami oraz dróg trans-
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granicznych. Wiele przedsięwzięć jest planowanych już od lat czy dziesięcioleci, na
czele z rozbudową krajowej sieci autostrad,
która dotychczas nie zasługiwała na taką
nazwę. W latach 2007–2015 planowano
zbudować bądź wyremontować ponad 3 tys.
km dróg, w tym prawie 1000 kilometrów
autostrad, informuje Ministerstwo Transportu. Do listopada 2010 roku zainwestowano niemal 20 mld zł, do 2013 roku będzie to dalszych 67 mld zł. Za projekt
kluczowy, a jednocześnie przedmiot największej troski, uważana jest autostrada
A2. Trasa wschód-zachód łączy Berlin
z Poznaniem i Warszawą, pierwsze plany
niemieckie sięgają lat 30., za czasów PRL
powstały fragmenty trasy Olimpika, która
podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie
w 1980 roku miała połączyć Berlin z rosyjską stolicą. Od 2001 roku na A2 trwały intensywne prace projektowe i budowlane.
Niecałe 106 kilometrów między granicą
niemiecką koło Świecka a Nowym Tomyślem oddano do użytku w końcu listopada
2011 roku. Zaniepokojenie budzi nadal
trasa między Strykowem koło Łodzi a Konotopą blisko stolicy. Została ona podzielona na pięć odcinków, na które rozpisano
oddzielne przetargi i zawarto oddzielne
kontrakty. Najgłośniej było o odcinkach
A i C, które miała wybudować China Overseas Engineering Group Company (Covec).
Chiński koncern budowlany jesienią 2009
roku wygrał przetarg ofertą cenową niższą
o jedną trzecią od wcześniejszej kalkulacji
kosztów. Dzięki temu zamówieniu chińskie przedsiębiorstwo po raz pierwszy
w Unii Europejskiej uzyskało duży kontrakt na roboty publiczne, polscy przedsiębiorcy budowlani protestowali. Jednak Covec nie spełnił oczekiwań. Nie płacił
podwykonawcom, roboty zostały wstrzymane. W połowie czerwca 2011 roku Generalna Dyrekcja Dróg wypowiedziała
umowę z Covec, w końcu lipca i na początku sierpnia zawarto nowe umowy z innymi generalnymi wykonawcami, jednak
jest jasne, że oba odcinki nie będą gotowe
na czas.
To samo odnosi się także do wschodniej
części A4 między Rzeszowem a granicą
z Ukrainą. Odpowiadają za to wymogi
ochrony środowiska, a także powódź
i „brak mobilizacji” firm budowlanych. Tutaj także zmienił się generalny wykonawca,
a zakontraktowana obecnie firma Strabag
będzie gotowa najwcześniej w 2013 roku,
informuje „Gazeta Prawna”. A1 również
jest w dużym stopniu placem budowy.
W październiku oddany został liczący 62
km odcinek między Nowymi Marzami koło
Grudziądza i Czerniewicami pod Toruniem. Około 150 km między Gdańskiem
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i Toruniem jest gotowych, podobnie mniejsze odcinki w pobliżu granicy czeskiej, ale
na całą resztę połączenia północ-południe
trzeba będzie poczekać. Aby można było
przejechać także nieukończonymi odcinkami, minister transportu Sławomir Nowak zlecił w lutym przygotowanie odpowiedniej ustawy. Drogi mają być
„przejezdne”, choć być może tylko z prędkością 70–90 km na godzinę.
Fakt, że budowa dróg nie nadąża za oczekiwaniami, nie dziwi eksperta ds. transportu, Adriana Furgalskiego, który twierdzi,
że „Polacy za dużo wzięli na swoje barki.
Kraj, który przez 20 lat nie zdołał zbudować nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, nie jest w stanie nadrobić wszystkich opóźnień w ciągu pięciu lat”. Za późno
obudziły się także, zdaniem Furgalskiego,
polskie koleje. Planowano rozbudowę linii
między miastami-gospodarzami w celu
skrócenia czasów przejazdu oraz połączeń
z lotniskami. Pociągi pasażerskie miały się
poruszać z prędkością 160 i 200 km na godzinę, twierdzi spółka PKP Polskie Linie
Kolejowe, odpowiedzialna za sieć kolejową.
Ale całego programu nie da się zrealizować.
Już w 2010 roku tygodnik „Wprost” informował: „Polsce nie uda się zmodernizować
kolei do 2012 roku”. Rzecznik PKP Zbigniew Szafrański stwierdził w rozmowie
z tygodnikiem, że „kiedy opracowywaliśmy
plan modernizacji, trochę przeceniliśmy
swoje możliwości”. Dodał, iż „żaden duży
odcinek trasy nie będzie w całości ukończony, tylko trzy projekty będą gotowe na
czas, a mianowicie połączenie lotnisk z centrum miasta w Warszawie, Krakowie
i Wrocławiu”. „Jedynie 40 procent pierwotnych planów może się udać zrealizować”,
podsumował Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący komisji infrastruktury
Sejmu. Aby nie utrudniać ruchu pociągów,
bieżące roboty zostaną na czas trwania
Euro wstrzymane.
Biorąc pod uwagę ogromne sumy uruchamiane w tak krótkim czasie, automatycznie powstaje pytanie o korzyści. Czy
Polska na Euro zarobi, czy do niego dopłaci
– zdania w tej sprawie są podzielone. Kraj
zainwestuje łącznie około 112 mld zł, stwierdza się w aktualnym raporcie Ministerstwa
Sportu. Jeśli chodzi o to, skąd pochodzą
pieniądze, to spółka PL.2012 podaje następujące dane: ponad jedna trzecia, 35 proc.,
pochodzi bezpośrednio z budżetu państwa,
jest to największa pozycja. Na drugim miejscu znajdują się środki UE – 31 proc., jedną
piątą muszą dołożyć miasta-gospodarze.
Pozostałe 14 proc. przypada na środki z Krajowego Funduszu Drogowego, kredytów
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i pozostałych źródeł.
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Święto piłki jako katalizator
Organizatorzy polecili zbadanie, czy pieniądze polskich podatników zostały dobrze
zainwestowane. Na zlecenie spółki PL.2012
naukowcy z warszawskiej Szkoły Głównej
Handlowej oraz uniwersytetów w Łodzi
i Krakowie opracowali raport na temat efektów ekonomicznych Euro 2012 dla Polski
jako kraju-gospodarza. W raporcie, zatytułowanym „Impact”, stwierdzono, że Euro
przyniesie gospodarce w latach 2008–
2020 27,9 mld zł więcej. W tym czasie
dzięki rozgrywkom PKB wzrośnie o 2,1
proc., powstawać będzie rocznie średnio
około 8200 miejsc pracy. W czasie turnieju
zatrudnienie zwiększy się o 20–33 tys. osób.
Do tego dochodzi dodatkowych 5 mld zł
z działalności turystycznej, gdyż fachowcy
liczą na to, że dzięki Euro kraj odwiedzi
dodatkowo pół miliona gości.
Według autorów raportu wynika to
z faktu, że Euro powoduje przyśpieszenie
średnio o trzy-cztery lata inwestycji, które
i tak były konieczne i od dawna planowane.
„Właściwie nie wydajemy na Euro ani złotówki”, twierdzi Mikołaj Piotrowski
z PL.2012. Święto piłki nożnej działa jak
katalizator, niesie ze sobą przyśpieszenie
rozwoju bądź skok cywilizacyjny. Jeśli nowa
infrastruktura będzie użytkowana wcześniej, to wcześniej przyniesie korzyści gospodarcze i uczyni Polskę bardziej interesującą dla zagranicznych inwestorów
i bardziej atrakcyjną dla turystów – taka
jest kalkulacja. „Stawiamy na to, że Polska
zaprezentuje się jako gospodarz otwarty
na świat, przyjazny, że dobrze zorganizowany i bezpieczny turniej poprawi wizerunek kraju”, uważa Mikołaj Piotrowski. Ma
nadzieję, że kibice zobaczą nie tylko stadiony, że wrócą potem jako turyści i zarekomendują Polskę jako kraj, w którym
można spędzić urlop. Jest to często cytowany „efekt barceloński” – hiszpańska metropolia stała się po Igrzyskach Olimpijskich
miastem modnym.
Krytyczne głosy twierdzą natomiast, że
oczekiwania są wygórowane. Jednorazowe
wydarzenie sportowe nie może trwale wpłynąć na obraz kraju, stwierdził na przykład
Janusz Majewski z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w czasie dyskusji
na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie. Badania naukowe w innych krajach-gospodarzach wykazały, że
jednym tak duże wydarzenie pomogło, innym nie. „Szanse są jak 50:50”, cytuje Majewskiego dziennik „Rzeczpospolita”. Kanadyjski profesor ekonomii Brad
R. Humphreys wyliczył już przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy, że ich organizacja nie bę-
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dzie się gospodarzom opłacać. „Koszty
znacznie przekroczą bezpośrednie korzyści
ekonomiczne, jest co najmniej wątpliwe,
czy organizacja dużego wydarzenia sportowego to odpowiedni instrument rozwoju
regionalnego”, uważają Humphreys
i współautor Szymon Prokopowicz.
Magdalena Piasecka jest jednak przekonana, że zaangażowanie się opłaci. Jest dyrektorką Convention Bureau we Wrocławiu, które opracowuje na Euro bazę
danych o wszystkich dostępnych miejscach
noclegowych we Wrocławiu i okolicy. Za
hotele nie płacą miasta ani ministerstwa,
a przedsiębiorcy: „Takie wielkie wydarzenia
pomagają nam zainteresować miastem inwestorów”, uważa Piasecka. Przy czym i tutaj, tak jak w przypadku innych projektów
infrastrukturalnych, obowiązuje zasada, że:
„nikt nie buduje tylko na Euro. Ale początek Euro wyznacza termin”. Tak, jak w przypadku pięciogwiazdkowego Hotelu Monopol, naprzeciwko Opery Wrocławskiej
w najlepszej lokalizacji w centrum miasta.
Na zewnątrz wolno posuwają się samochody w poszukiwaniu miejsca do zapar-

kowania, w środku kelnerzy poprawiają
ustawienie stołów w sali z kasetonowym
stropem. Monopol już w XIX wieku był
pierwszym adresem w mieście. Marlene
Dietrich, Pablo Picasso, Gerhart Hauptmann – lista sławnych gości neobarokowego wspaniałego budynku jest długa. Po
wojnie nadal służył jako hotel i kawiarnia,
a częściowo także jako dom towarowy. Dziś
na surowy beton położono błyszczące marmury. Rodzina właścicieli dokonała gruntownej renowacji zabytkowego budynku,
którą ukończono w 2009 roku. W czasie
Euro będzie tu zakwaterowana reprezentacja Czech, która będzie wypoczywać
w znajdującej się w podziemiach strefie
wellness, pić kawę w restauracji na dachu
i podziwiać widok. Co zobaczą? „Normalny,
wspaniały, uśmiechnięty kraj”, stwierdza
Mikołaj Piotrowski i się uśmiecha.
Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska

Katrin Schröder
dziennikarka, historyk, mieszka w Bad Muskau.
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INTER FINITIMOS
Jahrbuch zur deutsch-polnischen
Beziehungsgeschichte
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224 Seiten, 18 Euro
www.fibre-verlag.de

Themenschwerpunkt: Fußball
• Marcin Wiatr: Der oberschlesische Fußballplatz – ein europäischer Erinnerungsort?
• Robert Kalimullin / Martin Brand: Fußball und Nation in Ostgalizien
• Dariusz Wojtaszyn: Keine Freundschaft auf dem Spielfeld. Der FußballWettstreit zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen
• Michael G. Esch: Gewalt und Geschichte. Überlegungen zur Verwendung
von Geschichte in der Selbstverortung polnischer Hooligans
• Przemysław Gasztold-Seń: Der Sicherheitsapparat der Volksrepublik Polen
und die Rote Armee Fraktion

DIALOG 99 (2012)

47

FUSSBALL-EM 2012

•

EURO 2012

•

PAP

•

Gerhard Gnauck

Volkssport gegen Oligarchensport.
Wer wird gewinnen?
EM 2012 – Gastgeber Ukraine

Olympiastadion in Kiew / Stadion Olimpijski w Kijowie

48

DIALOG 99 (2012)

•

FUSSBALL-EM 2012

•

EURO 2012

•

Manche Ukrainer wird die Fußball-EM in schwere Gewissenskonflikte stürzen. Ein Schriftsteller aus der Ukraine formuliert
das Dilemma mit folgenden Worten: „Darf ich jubeln, wenn mein Land gewinnt, oder darf ich es nicht? Ein Erfolg unserer
Mannschaft bringt einen Imagegewinn für diese Regierung. Und weil wir nun mal eine solche Regierung haben, stecke
ich in einer Zwickmühle.“ Dieser Gedankengang wäre in Polen heute wohl undenkbar. Doch in der Ukraine ist fast alles
politisch, auch der Fußball.

und Austragungsorte werfen. Donezk im
Osten hatte die Nase vorn: Dort hatte der
mit Abstand reichste Ukrainer und Präsident des örtlichen Fußballclubs, der Oligarch Rinat Achmetow, die DonbassArena aus eigenen Mitteln bereits 2009
fertiggestellt. Es war dasselbe Jahr, als sein
Club „Schachtar Donezk“ gegen Werder
Bremen den UEFA-Cup gewann. 400 Millionen Dollar hat das Stadion gekostet. Der
Oligarch Achmetow, dessen Vermögen auf
mindestens 16 Milliarden Dollar geschätzt
wird, ist der ungekrönte König des Don-

Deutsche Firmen in Kiew
In Charkiw im Norden des Landes, ebenfalls einer von Industrie geprägten Millionenstadt, sind die Zahlen etwas bescheidener. Hier spielt der Oligarch Oleksandr
Jaroslawsky die erste Geige. Er ist (in der
Rangliste des Kiewer Magazins „Korrespondent“) die Nummer Zwölf unter den
vermögenden Ukrainern. In Charkiw
wurde das Stadion des Fußballclubs „Metalist“ (Präsident ist Jaroslawsky) modernisiert. Medienberichten zufolge kostete

Kiew / Kijów
bass, des Ruhrgebiets der Ukraine. Er ist
dem aus der Region stammenden Staatspräsidenten Viktor Janukowitsch eng verbunden. Wie eng diese Verbindung künftig sein wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist
nur eines: Die Verehrung für Achmetow
ist groß. Ein alter Sportjournalist, der zeitweise auch für ihn gearbeitet hat, behauptet sogar, ein langes Gespräch mit Achmetow habe ihn von seinen Schmerzen im
Bein geheilt. So berichtet es jedenfalls das
Magazin „Forbes Ukraina“.
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das etwa 75 Millionen Dollar, offenbar waren hier auch Staatsgelder beteiligt. Der
kleinste Austragungsort ist das galizische
Lwiw (Lemberg). Hier kostete das neue
Stadion etwa 280 Millionen Dollar; der
Staat trug hier den Löwenanteil.
Das ist natürlich gar nichts gegen das
Stadion der Hauptstadt Kiew, in dem am
1. Juli das EM-Finale stattfinden wird. Es
wurde für etwa 600 Millionen Dollar
Staatsgelder umgebaut und trägt – in Erinnerung an die Olympiade von 1980, als
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In einem Land, in dem ein Teil der Bevölkerung, grob gesagt: Die West-Ukrainer,
die überwiegend aus der Ost-Ukraine
stammende Regierungsmannschaft gelegentlich als „Besatzungsmacht“ empfinden und auch so bezeichnen, wird ein gigantisches Sportereignis von solchen
Emotionen nicht ganz verschont bleiben.
Doch nicht das ist das Hauptthema dieses Textes. Und, Gott sei Dank, nicht alles
ist Politik, selbst in der Ukraine nicht.
Man sollte nicht in den Fehler verfallen,
dieses Land auf das Thema „Julia Timoschenko“ zu reduzieren. Auf jeden Fall
dürfen wir mit Spannung erwarten, wie
sich die EM (die Polen nennen sie „Euro“,
die Ukrainer entsprechend „Jewro“) im
Lande auswirken wird. Wird sie ein wichtiger Baustein für die Identität dieser Nation sein, ein einigendes Band um die verschiedenen Regionen, ein Prestigegewinn
für das Land, ein Motor für den Tourismus? Polen hat seit dem EU-Beitritt 2004
auf den verschiedensten Gebieten Erfolge
verbuchen können. Die Ukraine dagegen
hat seit der beeindruckenden friedlichen
(„orangenen“) Revolution, die zufällig
ebenfalls 2004 stattfand, eine sehr gemischte Bilanz vorzuweisen. Gerade deswegen wird „Jewro“ für die Ukrainer noch
wichtiger sein als „Euro“ für die Polen.
A propos Identität: Die Ukrainer, so
schreibt ihre im Ausland bekannteste
Schriftstellerin Oksana Sabuschko, zeigen
eine Fußballbegeisterung, wie sie nur
junge Nationen empfinden können. Für
sie ist der Sport ein Identifikationsmoment. Die Ukraine ist eine junge Nation.
Zwar kamen wichtige Figuren des sowjetischen Fußballs von Dynamo Kiew, etwa
der legendäre Trainer Walerij Lobanowskyj (1939–2002). Auch der Stürmer Oleh
Blochin gehört dazu. Doch einen ukrainischen Fußball erlebte die Welt so richtig
erst 2006, als Blochin, jetzt als Nationaltrainer, seine Mannschaft in der WM in
Deutschland bis ins Viertelfinale führte,
wo sie dem späteren Weltmeister Italien
unterlag. Der schrullige, schweigsame,
aber offenbar effiziente Blochin trainiert
die Mannschaft auch jetzt, vor der „Jewro“.
Und der Rest des Landes? Ist die Ukraine
gut vorbereitet? Dazu müssen wir zunächst einen Blick auf die vier Stadien
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ter, im März 2012, auch an einer Führung
durch das Stadion teilnehmen. Die Hardware funktioniert: Vom Rasen, aus dem
hunderte kleiner Pumpen überschüssige
Feuchtigkeit absaugen, bis hin zur VIPLoge mit eigenem Präsidentenfahrstuhl
und kugelsicheren Scheiben ist alles bereit für das große nationale Ereignis. Dabei sagen die Betreiber ganz offen, sie

Agencja Gazeta

hier Fußball gespielt wurde – den Namen
„Olympia-Stadion“. Der Umbau, an dem
viele deutsche Firmen beteiligt waren,
kann sich sehen lassen. Federführend war,
wie beim Umbau des Warschauer Nationalstadions, das deutsche Architekturbüro
von Gerkan, Marg und Partner. Das Stadion liegt mitten in der Stadt, vom
Chreschtschatyk, der Flaniermeile Kiews,
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Kiew / Kijów
zu Fuß zu erreichen. Am 11.11.2011 war ich
beim Eröffnungsspiel dabei: Deutschland
gegen die Ukraine. Das Stadion war ausverkauft, 70.000 Fans strömten durch die
Straßen. Nur an einer Stelle versagten die
modernen Drehkreuze, und einige Fans
überkletterten die Absperrung.
Ein Spiel voller spannender Momente.
Ein solcher Moment trat ein, als eine
quietschende Frauenstimme aus den
Lautsprechern verkündete, der Staatspräsident sei im Stadion: Die Fans buhten
kurz und heftig zur Begrüßung. Spannend war es auch, als die Ukrainer 3:1
führten. Am Ende rettete die deutsche
Mannschaft ein 3:3. Dank einer Einladung
der in der Ukraine tätigen deutschen Institutionen GIZ und KfW konnte ich spä-
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hätten in Donezk, im bereits fertigen Oligarchenstadion, viel gelernt für den Stadionbau in Kiew.

Junge Nation, große Hoffnungen
„Borys Kolesnikow kommt zwei bis drei
Mal die Woche und sieht nach dem Rechten“, erzählt Wolodymyr Geninson, der
Geschäftsführer des Stadionbetreibers
NSK Olimpijskyj. „Wenn Kolesnikow ein
Ziel vor Augen hat, dann errreicht er das
auch.“ Kolesnikow ist Vizepremier in der
ukrainischen Regierung und der oberste
Zuständige für die EM. Das kann man allerdings so und so verstehen. Wolodymyr
Arjew, Abgeordneter der Oppositionspartei „Unsere Ukraine“, erinnert an das Ge-
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setz von 2010, das es erlaubte, wegen der
knappen Zeit EM-relevante Projekte ohne
die üblichen Ausschreibungsbedingungen zu starten. Hinter manchen der Firmen, die große Aufträge bekamen, stecke,
so Arjew, kein anderer als Kolesnikow.
Was man wissen sollte: Kolesnikow ist
auf der erwähnten Liste der reichen Ukrainer die Nummer 28, mit 448 Millionen
Dollar. Und nicht zu vergessen: Es wurden nicht nur Stadien neu oder umgebaut,
es wurden auch Flughäfen erweitert, Straßen saniert, neue Hotels eröffnet und vieles andere mehr. Eine der zuständigen
Behörden bezifferte die Gesamtausgaben
für die EM von 2008 bis 2011 auf umgerechnet etwa 11,7 Milliarden Euro. Das
große Rechnen und Streiten um Summen und Leistungen wird weitergehen.
Beim Stadienbau hat die Ukraine
Tempo gemacht, in mancher Hinsicht sogar Polen überholt. Bleibt noch die Frage,
wie die Normalverbraucher, die Fans, insbesondere die ausländischen, das große
Fußballfest erleben werden. Besonders
die Unterbringung ist ein spannendes Kapitel. Die Medien sind voller Hiobsbotschaften: Mangel an Betten, dafür exorbitant steigende Preise, außerdem als
Lückenbüßer umgerüstete Studentenwohnheime. 400.000 Touristen (inclusive Fußballfans) erwartet die Stadtverwaltung von Kiew in der „Jewro“-Zeit; die
deutsche Botschaft rechnet mit deutschen
Fans in der Ukraine „im oberen zweistelligen Zehntausenderbereich“. Die deutsche Mannschaft spielt in Lwiw und Charkiw, und wie die Deutschen so sind,
haben sie in weit größerem Maße als andere Fangruppen längst ihre Tickets gekauft. Dmytro Nowizkij von der Kiewer
Stadtverwaltung freut sich: „Wir sehen die
EURO 2012 als einen Anfang, uns im besten Licht zu zeigen.“
Noch eine Branche gibt es, die sich freut
über das Fußballfest. Alle bedeutenden
ukrainischen Schriftsteller haben in den
letzten Monaten Essays publiziert, die irgendetwas mit Fußball zu tun haben.
Viele sind auch bereits auf Deutsch erschienen. Hier, bei der Kultur, haben die
Ukrainer gegenüber den Polen wirklich
die Nase vorn. Fürwahr, die Ukraine ist
eine junge Nation, ihre Hoffnungen sind
groß. Mögen sie nicht enttäuscht werden!
Gerhard Gnauck
Journalist, Korrespondent der Tageszeitung
„Die Welt”, lebt in Warschau.
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Sport masowy kontra sport oligarchów.
Kto wygra?
Ukraina – gospodarz Euro 2012

PAP

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej przyprawią niejednego Ukraińca o poważny konflikt sumienia. Dylemat ten tak
określa pewien pisarz z Ukrainy: „Czy mogę się cieszyć, kiedy mój kraj wygrywa, czy nie? Sukces naszej drużyny poprawi
wizerunek tego rządu. A ponieważ mamy taki, a nie inny rząd, jestem w kropce”. Taki tok myślenia byłby dziś w Polsce
chyba nie do pomyślenia. Ale na Ukrainie prawie wszystko jest polityczne, także futbol.

Olympiastadion in Kiew / Stadion Olimpijski w Kijowie

W kraju, w którym część ludności – są to
z grubsza biorąc Ukraińcy z jego zachodniej części – ekipę rządową pochodzącą
głównie ze wschodniej Ukrainy uważa czasem za „okupanta” i tak właśnie ją nazywa,
gigantyczne wydarzenie sportowe nie
może całkiem uniknąć takich emocji.
Ale nie to jest głównym tematem tego
tekstu. I, dzięki Bogu, nie wszystko jest polityką, nawet na Ukrainie. Nie należy popełniać błędu, sprowadzając obecną

Ukrainę do tematu „Julia Timoszenko”.
W każdym razie możemy z zainteresowaniem oczekiwać, jak Euro (które Ukraińcy
wymawiają Jewro) odbiją się na kraju. Czy
będą ważnym składnikiem tożsamości tego
narodu, czynnikiem jednoczącym różne
regiony, czy nadadzą krajowi prestiżu,
staną się siłą napędową turystyki? Polska
odnotowała od chwili przystąpienia do UE
w 2004 roku sukcesy w najróżniejszych
dziedzinach. Ukraina natomiast od czasu
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imponującej pokojowej („pomarańczowej”)
rewolucji, która przypadkiem miała
miejsce także w 2004 roku, ma na swym
koncie bardzo zróżnicowany bilans. Właśnie dlatego Jewro będzie dla Ukraińców
jeszcze ważniejsze niż Euro dla Polaków.
À propos tożsamości: Ukraińcy, jak twierdzi najbardziej popularna za granicą ukraińska pisarka Oksana Zabużko, entuzjazmują się piłką nożną tak, jak potrafią to
robić tylko młode narody. Dla nich sport
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jest częścią tożsamości. Ukraina jest narodem młodym. Wprawdzie ważne postacie sowieckiej piłki wywodziły się z klubu
Dynamo Kijów, na przykład legendarny
trener Walery Łobanowski (1939–2002).
Należy do nich także napastnik Oleg Błochin. Ale ukraińską piłkę świat poznał tak
naprawdę dopiero w 2006 roku, gdy Błochin, teraz trener kadry narodowej, doprowadził swoją drużynę na MŚ w Niemczech aż do ćwierćfinału, w którym uległa
ona późniejszemu mistrzowi świata, Włochom. Dziwak, małomówny, ale najwidoczniej efektywny Błochin trenuje drużynę także teraz, przed Jewro.
A reszta kraju? Czy Ukraina jest dobrze
przygotowana? Najpierw musimy rzucić
okiem na cztery stadiony i miejsca, w których rozgrywane będą mecze. Jeśli o to chodzi, górą był leżący na wschodzie kraju Donieck, gdzie najbogatszy Ukrainiec i prezes
miejscowego klubu piłkarskiego, oligarcha
Rinat Achmetow, już w 2009 roku wybudował z własnych środków Donbas-Arenę.
W tym samym roku jego klub Szachtar Donieck zdobył w meczu z Werder Bremen
puchar UEFA. Stadion kosztował 400 milionów dolarów. Achmetow, którego majątek szacuje się co najmniej na 16 miliardów
dolarów, jest niekoronowanym królem
Donbasu – ukraińskiego Zagłębia Ruhry.
Jest blisko związany z pochodzącym z tego
regionu prezydentem, Wiktorem Janukowyczem. Jak bliska będzie ta więź w przyszłości – poczekamy, zobaczymy. W każdym razie szacunek dla Achmetowa jest
ogromny. Pewien starszy dziennikarz sportowy, który przez jakiś czas dla niego pracował, twierdzi nawet, że długa rozmowa
z Achmetowem uleczyła go z bólu w nodze.
Tak informuje w każdym razie magazyn
„Forbes Ukraina”.

Niemieckie firmy w Kijowie
W milionowym Charkowie, przemysłowym mieście na północy kraju, liczby są
trochę skromniejsze. Pierwsze skrzypce
gra oligarcha Ołeksandr Jarosławski. Zajmuje on (według rankingu kijowskiego
magazynu „Korrespondent”) dwunaste
miejsce na liście najbogatszych Ukraińców. W Charkowie stadion klubu piłkarskiego Metalist (prezesem jest Jarosławski) został zmodernizowany. Zgodnie
z doniesieniami mediów kosztowało to
około 75 milionów dolarów, modernizację najwidoczniej dofinansowało państwo. Najmniejszym miastem, w którym
odbywać się będą mecze, jest galicyjski
Lwów. Tutaj nowy stadion kosztował
około 280 milionów dolarów, lwią część
kosztów poniosło państwo.
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To tyle, co nic w porównaniu ze stadionem w stołecznym Kijowie, na którym
1 lipca odbędzie się finał Euro. Przebudowany został za 600 milionów dolarów
z państwowej kasy i nosi nazwę Stadion
Olimpijski, przypominając Olimpiadę
z 1980 roku, kiedy grano tu w piłkę nożną.
Rekonstrukcją, w której uczestniczyło
wiele firm niemieckich, można się pochwalić. Główną rolę, podobnie jak w przypadku przebudowy Stadionu Narodowego
w Warszawie, odegrała niemiecka pracownia architektoniczna Gerkan, Marg i Partnerzy. Stadion leży w środku miasta,
z Chreszczatyku – głównej alei Kijowa –
można tam dotrzeć pieszo. 11 listopada 2011
roku byłem na meczu Niemcy – Ukraina,
otwierającym stadion. Wszystkie miejsca
były wyprzedane, ulicami przemieszczało
się 70 tysięcy kibiców. Tylko w jednym
miejscu zawiodły nowoczesne bramki
i paru kibiców przeskoczyło przez blokadę.
Mecz był pełen emocjonujących momentów. Jeden z nich nastąpił wtedy, gdy piskliwy głos kobiecy oznajmił przez megafony, że na stadionie obecny jest prezydent.
Kibice przywitali go krótkim, głośnym buczeniem. Emocje zapanowały także, gdy
Ukraina prowadziła 3:1. W końcu drużynę
niemiecką uratował remis 3:3. Dzięki zaproszeniu działających na Ukrainie
niemieckich instytucji: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ i Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW mogłem
w marcu 2012 roku uczestniczyć w zwiedzaniu stadionu z przewodnikiem. Poczynając od murawy, z której setki małych
pomp odsysa nadmiar wilgoci, aż po loże
VIP z własną windą prezydencką i kuloodpornymi szybami – wszystko jest gotowe na to wielkie narodowe wydarzenie.
Zarządcy stadionu mówią przy tym otwarcie, że gdy chodzi o budowę stadionu w Kijowie, wiele się nauczyli w Doniecku, na
już gotowym stadionie oligarchy.

Młode społeczeństwo, wielkie
nadzieje
„Borys Kołesnikow przychodzi dwa-trzy
razy w tygodniu przypilnować porządku –
opowiada Wołodymyr Geninson, dyrektor
Stadionu Olimpijskiego, zarządcy stadionu. – A jak ma przed sobą jakiś cel, to
go osiąga”. Kołesnikow jest wicepremierem rządu ukraińskiego i najwyższą rangą
osobą, odpowiedzialną za Euro. Można to
jednak rozumieć dwojako. Wołodymyr Arjew, deputowany partii opozycyjnej Nasza
Ukraina, przypomina ustawę z 2010 roku,
która ze względu na krótki czas zezwalała
na rozpoczynanie projektów ważnych dla
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Euro bez normalnych warunków przetargu. Za niektórymi firmami, które otrzymały duże kontrakty, stoi nikt inny jak Kołesnikow, twierdzi Arjew. A trzeba
wiedzieć, że na wspomnianej liście najbogatszych Ukraińców Kołesnikow znajduje
się na 28 miejscu z sumą 448 milionów
dolarów. I nie należy zapominać: budowano czy przebudowywano nie tylko stadiony, rozbudowywano także lotniska, remontowano drogi, otwierano nowe hotele
i wiele innych obiektów. Jedna z kompetentnych instytucji oceniła całość wydatków na Euro w latach 2008–2011 w przeliczeniu na około 11,7 miliardów euro.
Wielkie liczenie i spór o sumy i wykonane
prace będzie trwać nadal.
W budowie stadionów Ukraina narzuciła
duże tempo, nawet wyprzedzając pod pewnymi względami Polskę. Pozostaje pytanie,
jak to wielkie święto piłki nożnej przeżywać będą zwykli ludzie, kibice, zwłaszcza
zagraniczni. Osobny rozdział stanowi
przede wszystkim problem zakwaterowania. Media pełne są hiobowych wieści:
brak łóżek, za to niebotycznie rosnące
ceny; dziury mają załatać przerobione na
kwatery domy studenckie. Władze Kijowa
spodziewają się podczas mistrzostw 400
tysięcy turystów (łącznie z kibicami), Ambasada Niemiec ocenia, że przyjedzie na
Ukrainę „od kilku do kilkuset tysięcy” niemieckich fanów. Drużyna niemiecka gra
we Lwowie i Charkowie, więc Niemcy jak
to Niemcy, w odróżnieniu od innych grup
kibiców, w większości już dawno kupili na
nie bilety. Dmytro Nowicki z kijowskiego
magistratu jest zadowolony, uważa, że
„Euro 2012 zapoczątkuje pokazywanie nas
w jak najlepszym świetle”.
Jest jeszcze jedna branża, która cieszy
się ze święta piłki. Wszyscy znaczący pisarze ukraińscy opublikowali w ostatnich
miesiącach eseje, mające coś wspólnego
z futbolem. Wiele z nich ukazało się już
po niemiecku. W tej materii Ukraińcy
w porównaniu z Polakami rzeczywiście są
górą. Ukraina jest naprawdę młodym narodem, a jej nadzieje są ogromne. Oby nie
zostały zawiedzione!
Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska

Gerhard Gnauck
dziennikarz, korespondent dziennika
„Die Welt”, mieszka w Warszawie.
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Kai-Olaf Lang

Mitten drin und doch daneben?

Wiesław Smętek

Das deutsch-französische Krisentandem und Polens Marginalisierungsängste
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Im Zeichen der Verschuldungskrise hatte
die deutsch-französische Zusammenarbeit
in der Europäischen Union eine Qualität
zurückerlangt, die ihr längst abhanden gekommen schien. Die Stabilisierung der Eurozone und das Erfordernis einer wirksameren wirtschafts- und finanzpolitischen
Koordinierung haben Berlin und Paris zu
einem Duo mit europaweiter Initiativ- und
Formativmacht werden lassen. Die deutschfranzösischen Anstrengungen trugen auch
dazu bei, dass sich in der Eurozone eine
immense Dynamik ergab, aus der die
Gruppe der 17 Länder mit der Gemeinschaftswährung zu einem inneren Zirkel
des Integrationsgeschehens werden kann.
Wer, wie Polen, dem Euro-Klub nicht angehört, ist zunächst einmal auch nicht Bestandteil dieser Ingroup.
Angesichts dieses Schwungs sieht es so
aus, als ob Polens Bemühen um einen
Platz im politischen Kraftzentrum der EU
nicht fruchtet – und das, obwohl Warschau
mit den Regierungen von Donald Tusk sein
traditionell enges europapolitisches Themenportfolio verbreitert hat und sich in
fast allen relevanten Politikfeldern positioniert, obwohl Warschau gekonnt mit europäischen Partnern, allen voran Deutschland, kooperiert und obwohl Warschau
bedeutende Politikinitiativen von der EUOstpolitik bis zur gemeinsamen Sicherheitspolitik lancieren konnte. Während
Polen mit einer erfolgreichen Ratspräsidentschaft, der fulminanten Berliner Rede
von Außenminister Radosław Sikorski oder
der Offensive für die Einbindung von NichtEuro-Staaten in die Strukturen vertieften
Zusammenwirkens in der Eurozone zu einem der wenigen glaubwürdigen Integrationsoptimisten in einer Phase der zunehmenden Europaskepsis wurde, könnte
man den Eindruck gewinnen, dass wichtige
Weichenstellungen in der europäischen Politik weiterhin ohne polnische Beteiligung
vorgenommen werden. Denn nicht nur
Merkozy, sondern auch die mit Mario
Monti in Gang gekommene Straßburger
Trilaterale aus Deutschland, Frankreich und
Italien oder sogar – zumindest noch Ende
2010 – die Konsultationen zwischen Berlin,
Paris und London zu Haushaltsfragen waren oder sind Formate ohne Warschau. Treffen diese Eindrücke zu, hieße dies: Noch
nie war Polen europapolitisch so gut aufgestellt wie heute, aber noch nie war auch
die Gefahr der Randständigkeit so groß.
Dementsprechend hoch ist auch wieder die
polnische Marginalisierungsfurcht. Doch
stimmt dies wirklich: Ist Polen in der Tat
mittendrin und doch daneben?
Gewiss ist Polen als Nicht-Euro-Land
beim operativen Krisenmanagement und
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bei der Reformdebatte um die Neuausrichtung der Eurozone bzw. bei zahlreichen Aspekten der „Wirtschaftsregierung“ zunächst
außen vor. Während sich viele Mitgliedstaaten in der gleichen Situation schlicht als
Außenseiter verstehen, gibt Polen sich damit nicht zufrieden und führt drei Argumente für eine bessere Involvierung von
Außenstehenden in die Prozesse der Eurozonen-internen Abstimmung ins Feld: Erstens seien die Nicht-Euro-Länder auch von
den Folgen wirtschafts- und finanzpolitischer Entscheidungen in der 17er-Gruppe
betroffen, zweitens dürfte die EU nicht institutionell-politisch gespalten werden und
drittens befänden sich die zur Einführung
des Euro verpflichteten Staaten in einer Situation der „antizipierten Mitgliedschaft“ –
da die Gemeinschaftswährung einmal kommen werde, sei es nur fair, wenn die künf-

Warschaus, allerdings wurde diese Konstruktion insofern entschärft, dass sie als
„27 minus Großbritannien“-Format das Gebot der Offenheit berücksichtigt. Schwerer
wiegt aus polnischer Sicht, dass die Informations- und Konsultationsregelungen des
Fiskalpakts die Tendenz zur Politisierung
und Aufwertung der Eurozone nicht abschwächen: Die harten Entscheidungsprozesse zur economic governance der Eurozone
werden weiterhin in der 17er Gruppe ablaufen, und innerhalb dieser werden die
beiden Schwergewichte und der finanzielle
Großbürge Deutschland zentral sein.
Und dennoch ist das Glas aus polnischer
Sicht mindestens halb voll. Wenn Polen
nicht in die essentiellen finanz- und wirtschaftspolitischen Initiativmaschinerie des
revitalisierten deutsch-französischen Miteinanders einbezogen ist, dann steht Polen

Polen sitzt momentan im Architektenbüro des europäischen Integrationsgebäudes, aber nicht im Finanzvorstand der Europa AG.
Für Polen geht es in den nächsten Jahren daher darum, im erstgenannten Team zu bleiben und ins letztgenannte einzuziehen.
tigen Eurozonen-Mitglieder an der Konstruktion von Reformen beteiligt wären.
Polen hat konsequent versucht, aus der Position eines Euro-Pre-Ins und eines Hüters
der Integrationseinheit neuen Trennlinien
in der EU entgegenzuwirken. Während der
polnische Vorstoß, die Ratspräsidentschaft
an den Sitzungen der Eurogruppe, also der
Euro-Finanzminister, teilnehmen zu lassen
noch am französischen Widerstand scheiterte, hatte es Polen bis Ende 2011 vermocht,
die Frage des Verhältnisses „17 und 10“, also
Euromitglieder und Außenstehender, so
zuzuspitzen und ihr durch das Zusammengehen mit anderen Außenstehenden so viel
Gewicht zu verleihen, dass Warschaus Vorbehalte nicht mehr gänzlich ignoriert
werden konnten. Die im Vorfeld des entscheidenden Europäischen Rates vom Dezember 2011 präsentierten polnischen Vorschläge zur Sicherung der Integrität der
EU flossen letztlich auch in die Ausformung des Fiskalpaktes ein, der für eine effizientere wirtschafts- und finanzpolitische
Kooperation und für eine striktere Haushaltsdisziplin in der Eurozone und darüber
hinaus fungieren soll. Polen formulierte in
diesen Überlegungen seinen Grundansatz:
Ja zu einer besseren fiskalischen Abstimmung, aber diese muss kohärent und inklusiv sein und der gesamten EU dienen.
Dass der Fiskalpakt nach britischem Nein
als außerhalb der EU-Verträge stehender
Rahmen angelegt ist, war nicht im Sinne
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damit nicht schlechter da als 15 andere Eurozonen-Staaten, die sich eigentlich noch
deutlicher als ein Nicht-Euro-Land darüber
beschweren müssten, nur unzulänglich
berücksichtigt zu werden. Es wundert daher übrigens nicht, dass Premierminister
Tusk im Rahmen seines Italien-Besuchs
Anfang 2012 dazu aufrief, die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht zu einem
„dauerhaften politischen Monopol“ werden
zu lassen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedstaaten, die sich von den fiskalpolitischen
Vorstößen der deutsch-französischen
Dyade „überfahren“ fühlen, hat Polen aber
einen anderen Vorteil. Warschau ist unabdingbarer „Formateur“ der institutionellen,
inhaltlichen und prozeduralen Groß- und
Langfristdebatten um die strategische Entwicklung der europäischen Integration.
Und dies hängt nicht zuletzt mit der deutschen Interessenlage zusammen. Während
in Fragen der economic governance Frankreich ein unerlässlicher Partner im Krisenhandling, Polen hingegen erst ein aufgehendes Gegengewicht gegen mediterranes
Wirtschaftskalkül ist, stellt sich die Situation
bei den Fragen der breiteren Integrationsperspektiven anders dar: Deutschland
möchte Polen durch die inhaltliche Nähe
bei wichtigen Themenfeldern, sei dies Ostpolitik oder Sicherheitspolitik, und aufgrund des politischen Gewichts sowie des
europapolitischen Gesamtansatzes im
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Mainstream der EU halten. Deswegen wird
es sich auch stets den französischen Versuchen widersetzen, die „Kernbildung“ als
ein Mittel zur Überwindung der EU-Osterweiterung verstehen. Das gemeinschaftstreue und reformfreudige Polen von Tusk
und Sikorski ist für Deutschland gleichsam
das integrationspolitische Gegenmodell
zum abdriftenden Großbritannien Camerons, zum europaskeptischen Tschechien
Nečas‘, aber auch zu den integrationspolitisch defensiven Niederlanden oder den
„Problemländern“ in Südeuropa. Polens Außenminister, der sich auch in seinem außenpolitischen Jahresausblick erst jetzt wieder zur Idee einer „politischen Union“ in
Europa bekannt hat, war daher quasi automatisches Mitglied der „Zukunftsgruppe“,
die sich im März auf Einladung des deutschen Chefdiplomaten in Berlin traf.
Was heißt dies in der Gesamtschau? Vereinfacht könnte man behaupten: Polen sitzt
momentan im Architektenbüro des europäischen Integrationsgebäudes, aber nicht
im Finanzvorstand der Europa AG. Für Polen geht es in den nächsten Jahren daher
darum, im erstgenannten Team zu bleiben
und ins letztgenannte einzuziehen. Hierfür
müssen Themen und Partner „gepflegt“
werden.
Erstens gilt es, aus der Position eines
Nicht-Euro-Landes wirtschafts- und finanzpolitische Gestaltungsbereitschaft zu zeigen. Polens Binnenmarkt- und Wachstumsagenden – etwa unlängst mit elf anderen
Mitgliedstaaten in einem gemeinsamen
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Brief artikuliert – eignen sich hierfür
ebenso wie die im Zusammenhang mit
dem sogenannten Six-Pack zur verbesserten Haushaltskonsolidierung eingenommene Haltung eines Landes, das die Eurozonen-Stabilisierung aktiv unterstützt. Das
Großbritannien Blairs war ein Beispiel dafür, wie ein Euro-Außenseiter gemeinsam
mit Frankreich und Deutschland in wirtschaftlichen Kernfragen, zum Beispiel in
der Industriepolitik, Akzente setzen kann.
Zweitens ist Polen gefordert, weiterhin
viele Themen zu bespielen. Die EU-Nachbarschafts- und Ostpolitik, die europäische
Energiepolitik oder die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehören schon zu den Klassikern der polnischen
Europapolitik, müssen aber auch bei Stagnation oder Rückschritt betrieben werden.
Ein Mitgliedstaat, der zu multipler Mitführung fähig ist, kann nur schwer aus dem
Entscheidungszentrum der Integration gedrängt werden. Wichtig ist dabei aber Konsequenz. Polens ablehnende Haltung gegenüber einer ambitionierten Klimapolitik
ist nachvollziehbar. Sofern hierbei aber dem
Umschalten auf nationale Ziele und einem
gemeinsamen Ziel, das in unterschiedlicher Geschwindigkeit erreicht werden soll,
das Wort geredet wird, kann dies von manchen Partnern Polens als ein Plädoyer für
ein Europa der Gruppen gewertet werden,
das Polen ja eigentlich verhindern möchte.
Drittens braucht Polen weiterhin ein firmes Bekenntnis zum Euro. Sämtliche gegenwärtig politisch Verantwortliche brin-

Piotr Wandycz

Sikorski in Berlin
Transatlantische Reflexionen
Beim Betrachten der polnischen Presseund Medienberichte kann man zu dem
Schluss gelangen, dass die Rede des polnischen Außenministers Radosław Sikorski
vergangenen Dezember in Berlin stürmische Reaktionen hervorgerufen hat. Vorwürfe hinsichtlich der Beschränkung der
Souveränität Polens sowie der Unterwürfigkeit gegenüber Deutschland klingen vertraut. Die Parteispitzen der Recht und Gerechtigkeit (PIS) warnten bereits zuvor,
Polen verkomme zu einem deutsch-russischen Kondominium. Und wie viel Widerstand gab es, als Polen der Europäischen
Union beitreten sollte, deren Gelder später
massenhaft in das Land flossen.
In der Zwischenkriegszeit stellten verschiedene ausländische Staatsmänner, Di-
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plomaten und Publizisten fest, dass unser,
zwischen zwei feindlichen Großmächten
liegendes Land, sich besser an Deutschland
oder Russland orientieren sollte, anstelle
eine Gleichgewichtspolitik zu verfolgen.
Selbstverständlich waren diese Ratschläge inakzeptabel. Eine prosowjetische
Ausrichtung hätte Polen international isoliert und vor der prodeutschen Politik des
Kremls nicht beschützen können. Der
Friede von Riga (1920) war aus sowjetischer Sicht ein vorrübergehender Kompromiss, denn die vereinbarten Grenzziehungen lagen nicht im Interesse der
Sowjetunion. Eine prodeutsche Ausrichtung wäre ohne die Befriedigung deutscher
Territorialansprüche gegenüber Polen undenkbar. Der Nichtangriffspakt war ein di-
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gen dieses zum Ausdruck. Nach wie vor
scheint Polen aber eher aus politischen als
aus ökonomischen Gründen Kurs auf den
Euro nehmen zu wollen. Sofern sich die
Euro-Zone aber eines Tages stabilisieren
sollte, kommt auf Polen die Frage nach der
wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung
des Zeitpunkts der Euro-Einführung zu.
Und schließlich ist ein verstetigter
deutsch-polnischer Austausch zu finanz-,
währungs- und wirtschaftspolitischen Fragen nötig. In Anbetracht französischer
Zögerlichkeit, die sich auch nach den dortigen Präsidentschaftswahlen nicht ändern wird, ist Deutschland für Polen die
einzige wirkliche Brücke zur Einbindung
in Sachen europäischer Wirtschaftsregierung. Jenseits zweifelsohne wichtiger
institutioneller Vorkehrungen, die die Anbindung Polens an die Entscheidungsprozesse der 17 Euroländer sichern, geht es
für Warschau vornehmlich um die faktische Involvierung in deutsche und zumindest mittelbar auch in deutsch-französische
Überlegungen. Ein bilateraler finanz- und
wirtschaftspolitischer Koordinierungsmechanismus auf hoher Ebene zwischen einschlägigen Ressorts wäre eines der Scharniere, das Polen einbezieht und damit
Warschaus Akzeptanz für deutsche Vorstöße längerfristig absichert.
Kai-Olaf Lang
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung
Wissenschaft und Politik in Berlin.

plomatisches Meisterstück, doch er garantierte den Frieden nur für einige Jahre, was
Józef Piłsudski übrigens seinen Mitarbeitern auch mitteilte.
Die gegenwärtige Situation ist diametral
anders und es macht wenig Sinn, sie mit
der problematischen Lage der Zwischenkriegszeit in Verbindung zu setzen. Historische Analogien machen Sinn, sind jedoch keine Dogmen. Gegenwärtig gibt es
in den deutsch-polnischen Beziehungen
das Thema Grenzrevision nicht. Der
Drang nach Osten endete mit der Liquidierung Preußens (Klaus Zernack
„Preußen – Deutschland – Polen“). Der
demografische Faktor – der Bevölkerungsrückgang ist in den neuen Bundesländern
am sichtbarsten – bewirkt, dass der Mythos
vom Lebensraum nicht mehr funktionieren kann. Und die Abkehr vom Militarismus scheint ein beständiges Phänomen
zu sein.
Verstärkt wird dies durch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Der
deutsche Historiker Jochen Böhler hat in
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Kai-Olaf Lang

W centrum wydarzeń, a jednak obok
Nowy niemiecko-francuski tandem kryzysowy i obawy Polski przed marginalizacją

Pod znakiem kryzysu zadłużenia współpraca niemiecko-francuska w ramach
Unii Europejskiej odzyskała jakość, którą,
jak się zdawało, dawno utraciła. Stabilizacja strefy euro i konieczność skutecznej
koordynacji polityki gospodarczej i finansowej uczyniły z Berlina i Paryża duet,
mający władzę inicjatywną i formacyjną
w skali ogólnoeuropejskiej. Niemieckofrancuskie wysiłki przyczyniły się także
do powstania w strefie euro ogromnej dynamiki, która może spowodować przekształcenie grupy 17 krajów ze wspólną
walutą w wewnętrzny trzon procesów integracyjnych. Jeśli ktoś, tak jak Polska nie
należy do klubu euro, nie jest na razie
także członkiem tej wewnętrznej grupy.
Wobec takiego ożywienia wygląda na to,
że starania Polski o miejsce w centrum
władzy politycznej UE nie przynoszą rezultatu – i to pomimo, że pod rządami
Donalda Tuska Warszawa poszerzyła swój
tradycyjnie wąski wachlarz tematów dotyczących polityki europejskiej i zajmuje sta-

nowisko niemal w jej wszystkich istotnych
dziedzinach, pomimo że Warszawa umiejętnie kooperuje z partnerami europejskimi, przede wszystkim z Niemcami,
i pomimo że Warszawa potrafiła lansować
znaczące inicjatywy polityczne, poczynając od polityki wschodniej UE po wspólną
politykę bezpieczeństwa. Chociaż dzięki
pomyślnej prezydencji, płomiennemu wystąpieniu ministra Sikorskiego w Berlinie
czy ofensywie na rzecz włączenia państw
spoza eurolandu do struktur pogłębionego współdziałania w strefie euro Polska
stała się w fazie rosnącego eurosceptycyzmu jednym z nielicznych wiarygodnych optymistów w sprawach integracji,
można by odnieść wrażenie, że ważne
zwrotnice w polityce europejskiej nadal
będą ustawiane bez udziału Polski. Bowiem nie tylko Merkozy, ale także powstała z udziałem Mario Montiego strasburska Trójca złożona z Niemiec, Francji
i Włoch, a nawet – przynajmniej jeszcze
w końcu 2010 roku – konsultacje między

Berlinem, Paryżem i Londynem w sprawach budżetu były lub są formatami bez
udziału Warszawy. Jeśli te wrażenia są
słuszne, znaczyłoby to, że Polska jeszcze
nigdy nie miała tak dobrej pozycji w polityce europejskiej jak dzisiaj, ale też jeszcze
nigdy niebezpieczeństwo zepchnięcia jej
na peryferia nie było tak wielkie. Odpowiednio duże są także polskie obawy
przed marginalizacją. Ale czy tak rzeczywiście jest: czy Polska jest faktycznie
w centrum wydarzeń, a jednak obok?
Z pewnością Polska jako kraj nienależący do eurolandu pozostaje na razie na
uboczu w sprawach dotyczących operacyjnego zarządzania kryzysowego i debaty
o zreformowaniu strefy euro czy licznych
aspektów „rządu gospodarczego”. Podczas
gdy wiele państw członkowskich w takiej
sytuacji uważa siebie po prostu za outsiderów, Polska się tym nie zadowala
i przytacza trzy argumenty, przemawiające
za większym zaangażowaniem krajów pozostających poza strefą euro w procesy

seinem Buch „Der Überfall. Deutschlands
Krieg gegen Polen“ endgültig die Ansicht
widerlegt, die Wehrmacht hätte während
des Polenfeldzugs keine Gräueltaten verübt.
Eine ähnliche Auffassung dokumentierten
schon früher Fotoausstellungen, die von
Jan Philipp Reemtsma und seinem Hamburger Institut für Sozialforschung (1995–
1999 und 2001–2004) vorbereitet wurden,
was die öffentliche Meinung in Deutschland
erschütterte. All das ist gut bekannt, muss
jedoch jenen in Erinnerung gebracht werden, die im Namen sogenannter nationaler
Interessen davon nichts wissen wollen.
Das heutige Deutschland ist durch seinen
Reichtum, seine Flexibilität und Organisation der stärkste Faktor in Europa. Tatsache
ist, dass diese Macht es ihnen erlaubt, das
Schicksal und die Entwicklung der Europäischen Union beeinflussen zu können.
Doch möge Deutschland dies auf größtmöglich rationale Weise tun. Sikorski sagte
nichts Neues und „The Economist“ verwies
darauf, er habe nur die Wahrheit gesagt,
nämlich dass Deutschland die Führung in

Europa übernehmen kann, um es in Richtung besser funktionierender und besser
integrierter EU zu lenken. Die größte Bedrohung für Polens Sicherheit und Wohlstand wäre der Zusammenbruch der Eu-

auf diesen Prozess wird vom Wachstum
seines Wirtschaftspotentials, weiteren Modernisierungsinvestitionen und der Hebung des Lebensstandards abhängen. Polen wird in Europa und der Europäischen
Union eine immer wichtigere Rolle spielen, wenn es konkrete Werte mit einbringt.
Das bedeutet jedoch nicht, auf die geistigen
Werte zu verzichten und die wertvollsten
nationalen Eigenschaften zu verlieren. Das
Kultivieren des nationalen Erbes kann sich
aber nicht auf Phraseologie und Emotionen beschränken. Abschließend möchte
ich auf Karolina Lanckorońska hinweisen,
die es abgelehnt hatte, über das Thema Patriotismus zu sprechen. Patriotismus beweist man durch Taten und nicht Worte.

Guido Westerwelle

Radosław Sikorski

rozone. Sikorskis Feststellung, er fürchte
die Untätigkeit oder Isolation Deutschlands mehr als dessen Macht (einige polnische Medien schrieben stattessen „Panzer“), war die Krönung der Rede.
Die Intensivierung der europäischen Integration, die von sich aus die nationale
Souveränität einschränken muss, ist ein
unausweichlicher Prozess und man muss
ihn bestmöglich gestalten. Polens Einfluss
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polnisch-amerikanischer Historiker, geboren
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wewnętrznych uzgodnień w ramach
strefy: po pierwsze, skutki decyzji gospodarczych i finansowych w ramach grupy
17 dotykają także krajów nienależących do
eurolandu, po drugie, nie wolno instytucjonalnie dzielić UE, i po trzecie, państwa
zobowiązane do wprowadzenia euro znajdują się w sytuacji „antycypowanego członkostwa” – ponieważ wspólna waluta zostanie kiedyś wprowadzona, to uczciwość
nakazuje, aby przyszli członkowie strefy
euro uczestniczyli w kształtowaniu reform. Polska konsekwentnie próbowała
przeciwdziałać nowym liniom podziałów
w UE z pozycji kraju oczekującego na wejście do strefy euro i stróża spójności procesu integracji. Podczas gdy polska inicjatywa dopuszczenia prezydencji Rady do
udziału w posiedzeniach eurogrupy, czyli
ministrów finansów strefy euro, nie powiodła się jeszcze ze względu na opór
francuski, to do końca 2011 roku Polsce
udało się doprowadzić do takiego zaostrzenia problemu relacji „17 i 10”, a więc
członków eurolandu i outsiderów, oraz poprzez wspólne działanie z innymi outsiderami nadać mu tak dużą wagę, że zastrzeżeń Warszawy już nie można było
całkowicie ignorować. Polskie propozycje
na rzecz zapewnienia integralności UE,
zaprezentowane w przededniu decydującego grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, zostały w końcu uwzględnione
przy formułowaniu paktu fiskalnego,
który ma działać na rzecz bardziej efektywnej kooperacji gospodarczej i finanso-
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wej oraz ostrzejszej dyscypliny finansowej
w strefie euro i poza nią. W tych rozważaniach Polska sformułowała swoją zasadę:
„tak” dla lepszych uzgodnień fiskalnych,
ale muszą być one spójne i łączne oraz
służyć całej UE.
Fakt, że pakt fiskalny po brytyjskim „nie”
został sporządzony nie w postaci traktatu
unijnego, nie był po myśli Warszawy, ale
konstrukcja ta została złagodzona w taki
sposób, że format „27 minus Wielka Brytania” uwzględnia zasadę otwartości.
Z polskiego punktu widzenia bardziej
ciąży fakt, że ujęte w pakcie fiskalnym regulacje dotyczące informacji i konsultacji,
nie osłabiają tendencji do upolitycznienia
i wzrostu znaczenia strefy euro: twarde
procesy decyzyjne w sprawie economic governance strefy euro będą się nadal toczyć
w grupie 17, a centralne miejsce będą
w niej zajmować oba kraje ciężkiego kalibru i Niemcy jako główny poręczyciel.
A mimo to z polskiego punktu widzenia
szklanka przynajmniej do połowy jest
pełna. Choć Polska nie jest częścią machiny kreującej istotne inicjatywy w dziedzinie polityki finansowej i gospodarczej
w ramach odnowionej kooperacji niemiecko-francuskiej, to jej pozycja nie jest
gorsza, niż 15 innych państw strefy euro,
które właściwie powinny skarżyć się jeszcze wyraźniej niż państwo spoza eurolandu, że zostały niedostatecznie uwzględnione. Dlatego zresztą nie dziwi, że
premier Tusk podczas swojej wizyty we
Włoszech na początku 2012 roku wzywał

Piotr Wandycz

Sikorski w Berlinie
Refleksje transantlantyckie
Wnioskując z polskiej prasy i mediów
grudniowa mowa ministra Radosława Sikorskiego w Berlinie wywołała burzę. Zarzuty o ograniczaniu suwerenności Polski
i poddawaniu się pod dyktat Niemiec
brzmią znajomo. Liderzy PiS już uprzednio głosili, że nad Polską rozpościera się
kondominium niemiecko-rosyjskie. A ileż
oporów było wobec wejścia do Unii Europejskiej, z której fundusze popłynęły szerokim strumieniem do kraju.
W okresie między wojennym różni zagraniczni mężowie stanu, dyplomaci
i publicyści stwierdzali, że nasz kraj, położony między dwoma wrogimi mocar-
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stwami, winien przyjąć orientację niemiecką bądź rosyjską, a nie uprawiać politykę równowagi.
Oczywiście, te rady były nie do przyjęcia.
Opcja prosowiecka oznaczała izolację Polski w świecie międzynarodowym, a nie
zabezpieczała bynajmniej przed proniemieckim zwrotem w polityce Kremla.
Traktat Ryski był z sowieckiego punktu
widzenia tymczasowym kompromisem,
a granice przezeń wytyczone nie odpowiadały interesom Sowietów. Orientacja proniemiecka nie była możliwa bez zaspokojenia niemieckich żądań terytorialnych
kosztem Polski. Deklaracja o Nieagresji
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do niedopuszczenia, aby współpraca niemiecko-francuska przekształciła się
„w trwały monopol polityczny”.
W przeciwieństwie do wielu innych
państw członkowskich, które czują się „wykołowane” pomysłami diady niemieckofrancuskiej w dziedzinie polityki fiskalnej,
Polska odnosi korzyści innego rodzaju.
Warszawa jest niezbędna jako „formator”
wielkich i długofalowych dyskusji instytucjonalnych, merytorycznych i proceduralnych na temat strategicznego rozwoju integracji europejskiej. A jest to w dużej
mierze związane z niemieckim interesem.
Podczas gdy w sprawach economic governance niezbędnym partnerem w zarządzaniu kryzysowym jest Francja, zaś Polska
dopiero wschodzącą przeciwwagą dla śródziemnomorskich kalkulacji gospodarczych,
to w sprawach szerszej perspektywy integracji sytuacja wygląda inaczej: Niemcy
chciałyby utrzymać Polskę w głównym nurcie UE z uwagi na merytoryczną bliskość
istotnych obszarów tematycznych, jak polityka wschodnia czy polityka bezpieczeństwa oraz ze względu na wagę polityczną
i ogólne podejście do polityki europejskiej.
Dlatego będzie się zawsze przeciwstawiać
francuskim próbom traktowania „tworzenia jądra UE” jako remedium na rozszerzenie Unii na Wschód. Wierna Wspólnocie i chętna reformom Polska Tuska
i Sikorskiego jest dla Niemiec poniekąd integracyjnym kontrmodelem dla zbaczającej
z kursu Wielkiej Brytanii Camerona, eurosceptycznego Nečasa w Czechach, ale

była dyplomatycznym majstersztykiem,
ale gwarantowała pokój tylko na kilka lat,
co zresztą Piłsudski powiedział swoim
współpracownikom.
Sytuacja obecna jest krańcowo różna
i mechaniczne przenoszenie do niej problematyki przedwojennej nie ma wielkiego sensu. Historyczne analogie są
istotne, ale nie są dogmatami. Obecnie
zagadnienia rewizjonizmu terytorialnego
w stosunkach polsko-niemieckich w praktyce nie istnieje. Parcie na Wschód skończyło się wraz z likwidacją państwa pruskiego (zob. wnikliwy rozdział „Koniec
Prus a zadania badań historiograficznych”,
w Klaus Zernack „Niemcy – Polska”).
Czynnik demograficzny – spadek ludności
najwidoczniejszy w byłej NRD – sprawia,
że mit Lebensraumu już nie może funkcjonować. Odwrót od militaryzmu wydaje
się zjawiskiem trwałym.
Sprzyja mu rozliczanie się z przeszłością.
Niemiecki historyk Jochem Böhler
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i do defensywnej wobec polityki integracji
postawy Holandii czy „krajów specjalnej
troski” w Europie Południowej. Dlatego minister spraw zagranicznych RP, który opowiedział się niedawno w swojej dorocznej
informacji na temat polityki zagranicznej
za ideą „unii politycznej” w Europie, był
niejako automatycznie członkiem „grupy
przyszłości”, która spotkała się w marcu
w Berlinie na zaproszenie niemieckiego
szefa dyplomacji.
Co to ogólnie biorąc oznacza? Upraszczając, można stwierdzić, że Polska zasiada w tej chwili w pracowni architektonicznej gmachu integracji europejskiej,
ale nie ma jej w zarządzie finansowym
firmy Europa SA. Dlatego w najbliższych
latach Polska powinna starać się pozostać
w pierwszym zespole i dołączyć do tego
ostatniego. W tym celu należy „dbać” o tematy i partnerów.
Po pierwsze, chodzi o okazywanie gotowości kształtowania polityki gospodarczej
i finansowej z pozycji kraju spoza eurolandu. Nadają się do tego celu zarówno
polskie strategie rynku wewnętrznego
i wzrostu – na przykład wyrażone niedawno we wspólnym liście wraz z 11 innymi państwami członkowskimi – jak
i stanowisko kraju aktywnie wspierającego
stabilizację strefy euro przyjęte w ramach
tak zwanego sześciopaku w sprawie lepszej konsolidacji budżetów. Wielka Brytania Blaira była przykładem, jak kraj znajdujący się poza strefą euro może wspólnie
z Francją i Niemcami nadawać impulsy

w sprawach zasadniczych, na przykład polityki przemysłowej.
Po drugie, od Polski oczekuje się, że nadal będzie rozgrywać wiele tematów.
Unijna polityka sąsiedztwa i polityka
wschodnia, europejska polityka energetyczna oraz wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony to już klasyczne pola polskiej polityki europejskiej, ale trzeba je
uprawiać także w okresie stagnacji i regresji. Państwa członkowskiego, które jest
zdolne prowadzić wielokierunkowe działania, trudno jest się pozbyć z centrum
decyzyjnego. Ale ważna jest tutaj konsekwencja. Można zrozumieć negatywne stanowisko Polski wobec ambitnej polityki
klimatycznej. Ale odwoływanie się przy
tym do celów narodowych i wspólnego
celu, który ma się osiągnąć z różną prędkością niektórzy partnerzy Polski mogą
ocenić jako opowiedzenie się za Europą
podzieloną na grupy, a temu przecież Polska właściwie chciałaby zapobiec.
Po trzecie, Polska nadal potrzebuje wyraźnego opowiedzenia się za euro. Mówią
o tym wszyscy obecni decydenci polityczni. Nadal jednak wydaje się, że Polska
chce przyjąć kurs na euro raczej ze względów politycznych niż ekonomicznych.
Gdyby jednak doszło kiedyś do stabilizacji
strefy euro, przed Polską pojawi się problem rachunku kosztów i korzyści związanych z terminem wprowadzenia euro.
I wreszcie, potrzebna jest systematyczna
wymiana polsko-niemiecka w sprawach
polityki finansowej, walutowej i gospodar-

(w książce „Najazd 1939”) ostatecznie obalił
pogląd, wedle którego Wehrmacht nie popełniał okrucieństw podczas kampanii
wrześniowej. Wcześniej podobną opinię
dokumentowały wystawy fotograficzne
przygotowane przez Jana Philippa Reemtsmę i jego hamburski Instytut Badań Społecznych (1995–1999 oraz 2001–2004), co
wstrząsnęło opinią niemiecką. Wszystko
to jest dobrze znane, ale wymaga przypomnienia tym, którzy w imię rzekomych interesów narodowych nie chcą tego widzieć.
Dzisiejsze Niemcy są najbardziej liczącym się czynnikiem w Europie przez swe
bogactwo, prężność i organizację. Jest faktem, iż ta potęga daje im możność wpływania na losy i rozwój Unii Europejskiej.
Oby wpływała w najbardziej racjonalny
sposób. Sikorski nie powiedział nic nowego, a „The Economist” podkreślił, że
powiedział tylko prawdę, że przed Niemcami stoi możność przywództwa w Europie w kierunku lepiej funkcjonującej i bar-

dziej zintegrowanej UE. Największym zagrożeeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Polski byłoby załamanie się zony
euro. Stwierdzenie Sikorskiego, że obawia
się bardziej indyferentyzmu czy izolacjonizmu niemieckiego niż niemieckiej potęgi (niektóre polskie media napisały „czołgów”) postawiło kropkę nad „i”.
Zacieśnienie integracji europejskiej,
która z konieczności musi ograniczać suwerenność narodową, to proces nieunikniony i należy go tylko jak najlepiej rozgrywać. Polska możność wpływania na
ten proces będzie uzależniona od wzrastania potencjału gospodarczego kraju,
dalszej modernizacji i podnoszenia poziomu kraju. Polska będzie się coraz bardziej liczyła w Europie i Unii Europejskiej,
gdy będzie do niej wnosić realne wartości.
Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z walorów ducha i utraty najcenniejszych cech
narodowego charakteru. Kultywowanie narodowej spuścizny nie może się jednak
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czej. Biorąc pod uwagę ociąganie się Francji, które nie zmieni się także po wyborach
prezydenckich w tym kraju, Niemcy są dla
Polski jedynym prawdziwym pomostem
angażującym ją w sprawy europejskiego
rządu gospodarczego. Poza niewątpliwie
ważnymi środkami instytucjonalnymi, zapewniającymi włączenie Polski w procesy
decyzyjne 17 krajów strefy euro, Warszawie
chodzi zwłaszcza o jej faktyczne uwzględnianie w przemyśleniach niemieckich,
a także, przynajmniej pośrednio, niemiecko-francuskich. Bilateralny mechanizm koordynacji finansowej i gospodarczej funkcjonujący na wysokim szczeblu
między właściwymi resortami byłby jednym z punktów zaczepienia dla włączenia
Polski i tym samym zapewnienia na dłuższą metę akceptacji Warszawy dla niemieckich pomysłów.
Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska

Kai-Olaf Lang
pracownik naukowy Fundacji Nauki i Polityki
w Berlinie.

ograniczać do frazeologii i rozdzierania
szat. Na zakończenie chciałbym tu przypomnieć uwagę Karoliny Lanckorońskiej,
która odmówiła wypowiadania się na temat patriotyzmu. Patriotyzmu dowodzi
się bowiem czynami, a nie słowami.

Piotr Wandycz
polski i amerykański historyk, urodzony w 1923
r. w Krakowie, mieszka od 1951 r. w USA,
emerytowany profesor Uniwersytetu w Yale
(USA), znawca dziejów najnowszych Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej.
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Heinrich Olschowsky

Schönheit ohne Pathos und Pose
Das dichterische Werk von Wisława Szymborska
Ein spezielles nationales Narrativ ist bei Szymborska schwer auszumachen, ihre Themen stammen aus
dem Alltag, die Motive sind europäisch, ihre philosophische Vorstellungswelt ist universell. Und doch ist
der Geist ihrer Sprache in der polnischen Kultur zu Haus.

Polen trauert um Wisława Szymborska,
die Dichterin verstarb 88-jährig am 1. Februar dieses Jahres. Nicht nur die Politiker
oder der Präsident und der Außenminister
fanden Worte der Betroffenheit über den
Tod der Nobelpreisträgerin von 1996, es
sind vor allem die vielen Leser, die um die
kluge Erforscherin des Daseins trauern,
auf deren leise, eindringliche Stimme
man stets mit Ungeduld wartete. Einer ihrer Gedichtbände, „Die große Zahl“ (von
1976), hatte eine Auflage von 10.000
Exemplaren und war binnen eines Monats
vergriffen, ein halbes Jahr später musste
die zweite Auflage gedruckt werden. Nun
fuhren die Straßenbahnen in ihrer Heimatstadt Krakau mit Trauerflor.
Die Dichterin gehörte – mit Czesław
Miłosz, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert – zu dem Vierergestirn, an dem sich
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
die poetische Navigation nicht nur in Polen orientierte. Im Lande als Autoritäten
betrachtet, erlangten sie auch international
hohes Ansehen. Szymborska ist freilich
nicht im Dezember 1996 als Nobelpreisträgerin vom Stockholmer Himmel gefallen. Ihr gesamtes erwachsenes Leben hat
sie in Volkspolen zugebracht, war also
auch in die politischen Umstände des ersten Nachkriegsjahrzehnts verstrickt, „der
Zeit zwischen Befreiung und Entmündigung“. In Kórnik/Kurnik bei Posen 1923
geboren, lebte sie seit den dreißiger Jahren
in Krakau, besuchte dort eine angesehene
Klosterschule und legte während der deutschen Besatzung das Abitur 1941 im Untergrund ab. Nach dem Krieg studierte sie
Literatur und Soziologie an der Jagiellonen
Universität und gehörte bald darauf zur
Redaktion des Wochenblattes „Życie literackie“. In einer ständigen Kolumne

„Wahllektüre“ besprach sie in geistreichen
Feuilletons eine bunte Mischung von Sachbüchern: über Montaigne, die Küche in
Fernost, weibliche Kreuzfahrer oder die
Kindheitsphase der Tiere. Daneben betreute sie mit didaktischer Ironie die Zuschriften poetischer Anfänger. Beispiel:
Als ein schreibender Gymnasiast fragte
„Wozu braucht ein Dichter von heute noch
Dante?“ antwortete sie: „Zum Lesen.“

Wisława Szymborska (1923–2012) •
Lyrikerin, Essayistin, Literaturkritikerin, Feuilletonistin, Gründungsmitglied der Vereinigung
Polnischer Schriftsteller (1989), Mitglied der
Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit
(1995), Literaturnobelpreisträgerin (1996). Sie
veröffentlichte 12 Lyrikbände sowie Feuilletonsammlungen. Ihre Werke wurden in 42
Sprachen übersetzt. Szymborska war untrennbar mit Krakau verbunden, was sie mehrmals
öffentlich betonte. Die Bekanntheit ihrer Lyrik
in Deutschland ist dem Übersetzer der polnischer Literatur Karl Dedecius zu verdanken.
—

’—

Szymborska war eine Einzelgängerin.
Ihre künstlerische Karriere vollzog sich außerhalb literarischer Gruppen und Zusammenschlüsse; medialen Auftritten, Interviews, politischen Erklärungen ging sie
aus dem Weg. Wie viele ihrer Generationsgefährtinnen hatte die junge Frau nach
dem Krieg eine naive Geschichtsgläubigkeit erfasst, die sie zu lyrischem Lob auf
den Sozialismus in Volkspolen und die
„führende Partei“ inspirierte. Wichtiger war
dabei allerdings der freiwillige Wahrneh-
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mungsverlust, denn die finstere Kehrseite
der Aufbaujahre (Elend, Terror, Meinungsmanipulation) wurde damals ausgeblendet.
„Ich erfüllte meine Aufgaben in Versen in
der festen Überzeugung, etwa Gutes zu
tun. Es war die schlimmste Erfahrung meines Lebens“, erklärte sie 1991.

Keine Rituale
Das nachträgliche distanzierende Eingeständnis der eigenen Unwissenheit und
Unbedarftheit ist bei Szymborska kein bloßes Ritual, schon viel früher hatte sie vor
sich und ihren Lesern Rechenschaft abgelegt über die Haltung vermeintlicher Unschuld, die es versäumte, den Unterschied
„zwischen der ungeprüften und der geprüften Wahrheit“ festzuhalten. In der
Phase des Tauwetters nach 1956, als sie
mit dem Band „Rufe an Yeti“ , dem sogenannten „zweiten Debüt“, ihren eigentlichen Ruf als Dichterin begründete, rechnete sie überzeugend mit den Irrtümern
ihres blinden Vertrauens ab („Rehabilitierung“, „Den Freunden“). 1948 war sie der
kommunistischen Partei beigetreten,
1966 trat sie aus Solidarität mit dem ausgeschlossenen Philosophen Leszek
Kołakowski aus der Partei aus. Diese Mitgliedschaft und manches Gedicht suchten
später einige nationalistische „Jungtürken“
der Nobelpreisträgerin als bleibenden Makel anzukreiden.
Szymborska schrieb, von Prosaminiaturen abgesehen, ausschließlich Lyrik und
veröffentlichte vergleichsweise wenig; ihr
Oeuvre umfasst etwa ein Dutzend Bändchen, aber nahezu jedes einzelne Gedicht
darin – ein Meisterstück. Sie beschreitet
den Pfad des Zweifelns und tut damit etwas, was seit Sokrates das eigentliche Ge-
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schäft des Philosophen ist, sie staunt über
die Welt, stellt Fragen – ja, macht eine
Kunst daraus. Es brauchte Mut dazu, logisch entlegene Gebiete im Zusammenhang zu denken und daraus seltsam erscheinende Fragen abzuleiten. Sie mögen
naiv erscheinen, fürwitzig oder surreal,
nicht jede ist zu beantworten, aber allein
schon durch die Überraschung sprengen
sie die Routine des „Bescheidwissens“ und
öffnen den geistigen Horizont.
Den Kammerton der polnischen Poesie
nach dem Zweiten Weltkrieg gaben jene
Dichter vor, die „in die Augenhöhlen des
Krieges“ (Różewicz) geschaut und überlebt
hatten. Ihren extremen Erfahrungen gemäß, neigte sie dazu, der Dichtung das
Äußerste abzuverlangen. Miłosz, der spätere Exildichter und Nobelpreisträger von
1980, wollte die Poesie daran messen, ob
sie ganze Völker beziehungsweise den einzelnen Menschen zu retten vermöchte. Sie
konnte es nicht. Aber dieser Anspruch bezeichnete fortan den Horizont ihrer moralischen Verantwortung.
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Die herausfordernde Frage, was Poesie
sei und was sie vermag, nahm Szymborska verschiedentlich auf und verwies
dabei auf das heutzutage eher bescheidene
Wirkungsvermögen eines Dichters. Den
Vergleich mit der Show eines Boxkampfes
zum Beispiel, wird eine Autorenlesung
immer verlieren: „Zwölf Zuhörer sind im
Saal./ Zeit anzufangen./ Die Hälfte ist da,
weil es regnet,/ der Rest sind Verwandte.“
Aber von den Zuhörern, die da sind, verstanden zu werden, ist ihr wichtig. Auf einen elitären Leser wartet sie nicht, sie
weiß, „manche mögen Poesie“, wie man
eben Nudelsuppe mag oder die Farbe blau.
Eine besondere Leidenschaft muss, nüchtern betrachtet, dahinter nicht vermutet
werden. Aber Szymborska weiß es auch
anders. Selten gibt sie sich mit einer einzigen Sicht auf die Dinge zufrieden. Der
traurige Held der „Autorenlesung“ mutiert
in „Freude am Schreiben“ zum Demiurgen, der mit der Sprache Welten erschafft,
die allein seinem Willen gehorchen: „Hier
herrschen andere Gesetze, schwarz auf

Klopsztanga – Polen grenzenlos NRW • Am 15. April wurde im Schauspielhaus Köln das Begegnungsprojekt „Klopsztanga – Polen grenzenlos NRW“ eröffnet. Bis
zum 31. Juli finden im Rahmen des Kulturfestivals in 20 Städten Nordrhein-Westfalens
Veranstaltungen zu Literatur, Film, Tanz, Theater sowie visuellen Künsten statt. Nach
der gelungenen Durchführung der von der Landesregierung NRW initiierten Kultursaison „Tam‘Tam“, die vom Juli 2011 bis Januar 2012 die nordrhein-westfälische Kulturszene in Polen vorstellte, sind nun zahlreiche Künstler des Nachbarlandes zum
Gegenbesuch im bevölkerungsreichsten
Bundesland.
„Klopsztanga“, ein aus dem schlesischen
Dialekt stammendes Wort, steht
für die Teppichstange, die in schlesischen Hinterhöfen über Generationen hinweg zum alltäglichen
Begegnungspunkt zwischen Nachbarn – Polen und Deutschen – wurde
und nun zum symbolträchtigen
Leitmotiv des Kulturfestivals erhoben wird. Entwickelt wurde das Projekt von dem Adam Mickiewicz Institut in Warschau, dem NRW Kultursekretariat in Wuppertal und dem Polnischen Institut
Düsseldorf in Kooperation mit lokalen und regionalen Veranstaltern.

Klopsztanga – Polska bez granic NRW • 15 kwietnia br. w Schauspieltheater w Kolonii miało miejsce otwarcie festiwalu kulturalnego „Klopsztanga – Polska bez
granic NRW”. Do 31 lipca 2012 w ramach festiwalu w 20 miastach Nadrenii PółnocnejWestfalii odbędą się imprezy dotyczące literatury, filmu, tańca, teatru, a także sztuk
wizualnych. Po pozytywnie przyjętym projekcie kulturalnym „Tam‘Tam”, który od
lipca 2011 do stycznia 2012 z inicjatywy rządu Nadrenii prezentował w Polsce scenę
kulturalną regionu, artyści z Polski będą mieli okazję przedstawić własne dokonania
w Zagłębiu Ruhry. „Klopsztanga”, słowo pochodzące z gwary śląskiej, oznaczające trzepak, który na śląskich podwórkach przez całe pokolenia pełnił funkcję miejsca sąsiedzkich spotkań – Niemców i Polaków – został symbolicznym motywem festiwalu.
Projekt powstał z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, Sekretariatu
Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii w Wuppertalu oraz Instytutu Polskiego w Düsseldorfie przy współpracy z lokalnymi i regionalnymi organizatorami.
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weiß./ Hier dauert jeder Moment so lange,
wie ich es will …“ Es sind fiktive Welten,
in denen die reale Zeit, Kausalität und
Zwangsläufigkeit aufgehoben sind. Die
schöpferische Allmacht des Poeten gilt
freilich nur im Rahmen der Konvention
Kunst, deren handwerkliche Kunstgriffe
die Dichterin selbstironisch vorführt: „Wohin läuft die geschriebene Ricke durch
den geschriebenen Wald?/…/ Gestützt auf
die vier der Wahrheit entliehenen Läufe,/
spitzt sie die Lauscher in meinen Fingern.“
Freude bereitet der Dichterin das kreative
Vermögen, dem Vergänglichen schreibend Dauer zu verleihen, sie feiert die Genugtuung der „sterblichen Hand“, an dem
naturgesetzlichen Zwang zur Endlichkeit
Rache zu nehmen. Mit anderen Worten,
der Dichtung gelingt es im ästhetischen
Spiel den Tod zu überlisten.
Nach eigenem Bekunden möchte Szymborska, dass Erhabenes und Triviales im
Gedicht zusammenwachse. Sie geht dabei
witzig und weise zu Werke. Sie bedient
sich einer Sprache, deren einfache Wörter
zu einfachen Sätzen gefügt jedermann zu
kennen meint. Aber durch winzige, oft ironische Verschiebungen der Bedeutung
stellt sich ein metaphorischer Effekt ein,
eine zweite gedankliche Ebene erschließt
sich und der Text beginnt mehrdeutig zu
schweben. Die logische Präzision enthüllt
den Wunsch nach dem Wunderbaren.
Unbeeindruckt von den verschiedenen
poetologischen Regeln, den Geboten und
Verboten, wie sie avantgardistische Theorien enthalten, nutzt die Dichterin für ihre
Themen und Ideen eigensinnige Formen.
Oft sind es fantasievoll umfunktionierte
sprachliche Gebrauchsformen; Zeitungsanzeige, Werbeprospekt, Grabschrift, Litanei, eine Anekdote oder ein philosophisches Konzept. Von feministischen
Schlagworten wie jeder anderen Gruppenzuschreibung mag die Einzelgängerin
nichts wissen, aber unverkennbar drückt
die weibliche Perspektive und Sensibilität
ihren Gedichten den Stempel auf. Nirgends deutlicher als in der Reflexion der
Geschlechterbeziehung. In einer Reihe
von Gedichten wird auf ergreifende, unsentimentale Weise das bittersüße Wagnis
der Zweisamkeit thematisiert („Beim
Wein“, „Glückliche Liebe“, „Denkwürdigung“, „Bahnhof“). Dabei zeigt sich, wie
schwierig die Grenze zwischen rückhaltloser Hingabe und Unterwerfung zu ziehen ist, oder wie im trivialen Alltag von
heute der Mythos von Eva, Venus und Minerva, das heißt, die Vorstellung von der
Frau als Geschöpf des Mannes, eine Neuauflage erfährt.

•

Endlichkeit des Menschen
Immer aufs Neue beschäftigt Szymborska
die Endlichkeit des Menschen in dem unendlichen Fluss der Zeit. In „Museum“,
das „aus Mangel an Ewigkeit/ zehntausend alte Gegenstände versammelt“, wird
die eigene Endlichkeit in einer grotesken
Situation wahrgenommen: Die toten Gegenstände überleben im Wettlauf um längere Dauer den lebenden sterblichen
Menschen. „Die Krone überdauerte den
Kopf./ Die Hand verlor gegen den Handschuh./ Der rechte Schuh siegte über den
Fluss …“ Wie ein roter Faden zieht sich
durch viele Gedichte die Einsicht, dass
unsere Lebenszeit begrenzt und einmalig
ist, weder lässt sie sich probeweise einüben noch wiederholen: „Wir kommen
untrainiert zur Welt/ und sterben ohne
Routine.“
Individualisierung ist für Szymborska
nicht nur ein Strukturprinzip der Dichtung sondern auch ein moralischer
Grundsatz. Sie nimmt die unverwechselbare Einmaligkeit des Menschen vor dem
Gesetz der großen Zahl in Schutz, vor
Verdinglichung durch Staaten und Statistiken. Eine globale Betrachtungsweise (ob
ökonomisch, klassenmäßig, oder national) löscht alle individuelle Eigenheit der
Person aus, „weder weiblich noch männlich“, ist sie nur noch ein „statistischer
Kopf,/ der Stahl und Kabel verbraucht,/
äußert gelassen, pauschal ...“ („Massenfoto“).
Solche pauschale Sichtweise macht
gleichgültig gegenüber dem einzelnen
Schicksal, rundet die Zahl der Opfer der
Geschichte mechanisch ab. „Tausendundeiner gilt eben tausend./ Und dieser eine
ist wie nie da gewesen:/ Eingebildete Leibesfrucht, leere Wiege …“ („Hungerlager
bei Jasło“). Unsere Dichterin ist fasziniert
von dem Spiel, das Gesetz und Zufall,
Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit mit
der Realität treiben, also entwirft sie Welten jenseits der Geschichte, in denen das
„Paradies der Wahrscheinlichkeit“ noch
nicht versiegelt ist. Dazu taugt der Mythos von Atlantis so gut wie das Ende einer Zweierbeziehung, das, als ein Fall
negativer Ontologie, in der Nicht-Begegnung der Protagonisten auf einem „Bahnhof“ sich ereignet: „Meine Nichtankunft
in der Stadt N./ erfolgte pünktlich/…/ Du
schafftest es, zur vorgesehenen Zeit/
nicht zu kommen.“ Die eigentlich Gemeinten fehlen, aber das Treffen findet
irgendwie statt – mit anderen Personen,
mit denen Zufall und Wahrscheinlichkeit
das Muster eines (vergeblichen) Wiedersehens ausfüllen.
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Szymborska war für ihre Diskretion bekannt. Fast nie ließ sie ihren Gefühlen
freien Lauf, vielmehr legte sie ihnen die
Zügel der poetischen Disziplin an. Das
Pathos großer Gesten, ungezügelter Jubel
oder schreiender Klage schienen ihrem
Naturell fremd zu sein, weil all dies die
Regungen des eigenen Gefühls vergröbert, so wie ein Schatten die natürlichen
Bewegungen der Person schamlos übertreibt. Dem Leser vermittelt sich im Gedicht „Schatten“ ein ergreifender psychischer Zwiespalt, einerseits die
Sehnsucht nach einem starken Ausdruck
der Gefühle und andrerseits die Scheu
vor Übertreibung. Übrig bleibt ein Anflug
von Melancholie.
Eine anekdotische Erinnerung. 1990 ist
Szymborskas Lebensgefährte Kornel Filipowicz, ein angesehener Erzähler, Tierliebhaber und passionierter Angler, verstorben. Seinen Roman „Der Garten des
Herrn Nietschke“ hatte ich in den sechziger Jahren übersetzt. Anlässlich eines Besuches in Krakau lud mich der Autor zum
Abendessen ein und fügte beiläufig hinzu
„Wiśka wird auch da sein“. So lernte ich
unverhofft die Dichterin, eine charmante,
geistreiche Dame persönlich kennen, für
mich gleichsam ein Geschenk, denn ich
saß damals an meiner Dissertation zur
polnischen Lyrik. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Wohnung, ul.
Dzierżyńskiego 23a, IV Stock, eine Katze
gab. Ich erinnere das, weil mich ein Gedicht Szymborskas aus dem Band „Anfang und Ende“ („Początek i Koniec“,
1993), das offenkundig eines der Abschiedsgedichte ist, besonders berührt hat.
Darin wird der Tod eines nahen Menschen
nicht benannt, er wird metonymisch umschrieben: „Sterben – das tut man einer
Katze nicht an./ Denn was soll die Katze/
in der leeren Wohnung./…/ Etwas beginnt
hier nicht/ zur gewohnten Zeit./ Etwas
findet nicht statt/ wie es sollte./ Jemand
war und war da,/ plötzlich verschwand er/
und ist nun beharrlich weg.“ Der Text
spricht von der zurückgebliebenen Katze
in der leeren Wohnung des Freundes.
Schon lange beschäftigte die Dichterin,
was sie als einen Mangel empfand, dass
nämlich dem Menschen ein Sinn der Teilhabe am „Innenleben“ des Steins oder des
Vogels fehle. Die animalische Verstörtheit
des Haustieres über die plötzliche Abwesenheit der vertrauten Person präludiert
gleichsam den menschlichen Schmerz
und verweist stellvertretend auf das im
Letzten Unfassbare: die Trauer über den
Verlust eines geliebten Menschen. Hier
gehen Kunstfertigkeit und menschliche
Diskretion Hand in Hand.
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Weibliche Ironie
Auch ein anderer Klassiker der modernen
polnischen Poesie, Tadeusz Różewicz, griff
in einem Gedicht die lange Jahre währende Freundschaft mit Kornel Filipowicz
auf. Erinnert wird darin an einen Besuch,
bei dem „Wisława zwei geräucherte heringe mitbrachte/ einen für Mizi/ den anderen für Kornel/ die schwarze katze sitzt
auf dem schreibtisch und schaut mir in
die augen.“ Ein Haustier, das Literaturgeschichte geschrieben hat, könnte man meinen. Andrerseits schließt sich so der Kreis
der Reflexion über die Koexistenz des Menschen mit der unbelebten und belebten
Natur.
Ein spezielles nationales Narrativ ist bei
Szymborska schwer auszumachen, ihre
Themen stammen aus dem Alltag, die Motive sind europäisch, ihre philosophische
Vorstellungswelt ist universell. Und doch
ist der Geist ihrer Sprache in der polnischen Kultur zu Haus.
Von Gottfried Benn stammt das Gedicht
„Chopin“, das den Komponisten würdigt
und zugleich das Porträt eines Künstlers
liefert. Es setzt ein mit den Zeilen: „Nicht
sehr ergiebig im Gespräch…/ Ansichten
waren nicht seine Stärke,/ Ansichten reden drum herum,/ Wenn Delacroix Theorien entwickelte,/ wurde er unruhig, er
seinerseits konnte/ die Notturnos nicht
begründen“. Und das Gedicht schließt mit
den Worten: „Nie eine Oper komponiert,/
keine Symphonie,/ nur diese tragischen
Progressionen/ aus artistischer Überzeugung/ und mit einer kleinen Hand.“ Auch
Szymborska ist die Virtuosin auf einem
Instrument: dem lyrischen Gedicht. Von
ihr lässt sich in Abwandlung der Zeilen
Gottfried Benns sagen: Kein Drama und
keinen Roman geschrieben, nie eine Dichtungstheorie entwickelt, nur eine handvoll
vollkommener Gedichte verfasst, voll tapferer Einsicht in die menschliche Kondition. In ihnen ist Ernsthaftigkeit ohne Bitternis, Heiterkeit ohne Häme und sie sind
mit dem Salz weiblicher Ironie gewürzt.
Heinrich Olschowsky
Professor für Westslawische Literaturen
(Polonistik) an der Humboldt Universität
Berlin, Übersetzer polnischer Literatur und
Literaturkritiker, Autor zahlreicher Publikationen
zur polnischen Literatur und Kultur sowie zu
den kulturellen Beziehungen zwischen
Deutschen und Polen.

63

•

K ULTU R

•

KULT URA

•

Heinrich Olschowsky

Pie˛kno bez pozy i patosu
Poetyckie dzieło Wisławy Szymborskiej
Narodową narrację u Szymborskiej znaleźć trudno. Tematykę wierszy poetka czerpie z codzienności,
ich motywy są europejskie, a świat jej filozoficznych wyobrażeń uniwersalny. Mimo to duch jej języka
zadomowiony jest w polskiej kulturze.

Polska jest w żałobie po poetce Wisławie
Szymborskiej, zmarłej 1 lutego tego roku
w wieku 88 lat. Nie tylko politycy, prezydent i minister spraw zagranicznych dali
wyraz swojemu zmartwieniu śmiercią
noblistki, lecz przede wszystkim liczne
grono czytelników opłakujących mądrą badaczkę ludzkiego bytu, której cichego, sugestywnego głosu zawsze niecierpliwie wyczekiwano. Jeden z jej tomików, „Wielka
liczba” (1976), opublikowany w nakładzie
10 tysięcy egzemplarzy, w przeciągu miesiąca został wykupiony, więc już pół roku
później ukazało się drugie wydanie. Teraz
tramwaje w jej rodzinnym Krakowie jeździły udekorowane żałobnym kirem.
Szymborska należała – wraz z Czesławem Miłoszem, Tadeuszem Różewiczem,
Zbigniewem Herbertem – do czterech
znakomitości, pełniących rolę poetyckiego
kompasu w Polsce drugiej połowy
XX wieku, ale nie tylko. W kraju cieszyli
się oni opinią autorytetów, w skali międzynarodowej zdobyli duże poważanie.
Poetka naturalnie nie spadła w grudniu
1996 roku ze sztokholmskiego nieba jako
noblistka. Całe swoje dorosłe życie spędziła w Polsce Ludowej, nie uniknąwszy
uwikłania w politykę pierwszej powojennej dekady, „czasu pomiędzy wyzwoleniem a ubezwłasnowolnieniem”. Szymborska, urodzona w Kórniku pod
Poznaniem, mieszkała od lat 30. ubiegłego wieku w Krakowie, uczęszczała do
elitarnego gimnazjum sióstr urszulanek
i podczas okupacji niemieckiej, w 1941
roku, zdała maturę na tajnych kompletach.
Po wojnie studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim,
wkrótce potem została członkiem redakcji
tygodnika „Życie Literackie”. W stałym felietonie „Lektury nadobowiązkowe” recen-

64

zowała w formie błyskotliwych szkiców
barwny wybór książek popularnonaukowych, od Montaigne’a, kuchni Dalekiego
Wschodu do kobiet biorących udział w wyprawach krzyżowych i dzieciństwa zwierząt. Poza tym zajmowała się z dydaktyczną ironią twórczością początkujących
pisarzy. Na przykład, na pytanie piszącego
gimnazjalisty „do czego dzisiejszy pisarz

Wisława Szymborska (1923–2012) • poetka,
eseistka, krytyk literacki, felietonistka, członkini
założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
(1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), laureatka Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1996). Opublikowała
12 tomików poetyckich, a także zbiory felietonów. Była tłumaczona na 42 języki. Poetka
była nierozerwalnie związana z Krakowem
i wielokrotnie podkreślała swoje przywiązanie
do tego miasta. Orędownikiem poezji Szymborskiej w Niemczech jest Karl Dedeciusz,
tłumacz literatury polskiej.
—

’—

potrzebuje jeszcze Dantego?”, poetka odpowiedziała, że „do czytania”.
Szymborska chodziła własnymi drogami.
Jej kariera artystyczna realizowała się
z dala od grup i wspólnot literackich. Unikała wystąpień medialnych, wywiadów
i politycznych deklaracji. Podobnie jak
wiele innych kobiet z jej pokolenia uległa
po wojnie naiwnej wierze w historię, która
zainspirowała ją do lirycznej pochwały socjalizmu w Polsce Ludowej i „wiodącej
partii”. Przy czym ważniejsza była dobrowolna utrata percepcji, ponieważ o ciem-
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nej stronie lat odbudowy kraju (biedzie,
terrorze, manipulacji opinii publicznej)
milczano. „Moje zadania w formie wierszy spełniałam w pełnym przekonaniu,
że robię coś dobrego. Było to najgorsze
doświadczenie mojego życia”, przyznała
w 1991 roku.

Bez rytuałów
To późniejsze, dystansujące wyznanie
własnej niewiedzy i naiwności nie było
u Szymborskiej jedynie pustym rytuałem,
już o wiele wcześniej rozliczyła się zarówno przed sobą, jak i przed swoimi czytelnikami z postawy rzekomej niewinności, która zaniedbała granicę „pomiędzy
niesprawdzoną a sprawdzoną prawdą”.
W okresie odwilży po 1956 roku, kiedy tomikiem „Wołanie do Yeti”, stanowiącym
tak zwany „drugi debiut”, utrwaliła na dobre swój poetycki sukces, przekonująco
rozliczyła się z błędami swojej ślepej ufności („Rehabilitacja”, „Przyjaciołom”).
W 1948 roku wstąpiła do PZPR, w 1966
z niej wystąpiła – w geście solidarności
z wykluczonym z partii filozofem Leszkiem Kołakowskim. W jej członkostwie
w partii i niektórych wierszach kilku nacjonalistycznych „nadgorliwych” widziało
później niewybaczalny błąd.
Szymborska pisała, abstrahując od miniatur prozą, wyłącznie poezję i publikowała stosunkowo niewiele; jej dorobek
obejmuje około tuzin tomików, ale niemal
każdy z zawartych w nich wierszy to majstersztyk. Poetka wkracza na drogę wątpienia robiąc coś, co od Sokratesa stanowi
głównie rzemiosło filozofów: dziwi się
światu, zadaje pytania – przeobrażając to
w sztukę. Wymagało to odwagi, żeby logicznie odległe dziedziny intelektualnie
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ze sobą powiązać i wyprowadzić z tego
związku kuriozalnie brzmiące pytania.
Mogą się one wydawać naiwne, przemądrzałe czy surrealne, nie na każde z nich
można znaleźć odpowiedź, ale już samym
zaskoczeniem rozsadzają one rutynę „wiedzy” i otwierają intelektualny horyzont.
Po drugiej wojnie światowej ton polskiej
poezji nadawali ci poeci, którzy spojrzeli
w „oczodół wojny” (Różewicz) i przeżyli.
Zgodnie z ekstremalnymi doświadczeniami skłaniali się ku temu, by z poezji
wydobyć wszystko. Miłosz, późniejszy po-
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eta emigracyjny i laureat Nagrody Nobla
z 1980 roku, chciał poezję mierzyć podług
jej skuteczności ratowania albo całych narodów, albo jednostek. Ale poezja nie
mogła tego dokonać. Jednak odtąd ambicja ta wyznaczała horyzont jej moralnej
odpowiedzialności.
Tę prowokującą kwestię, czym jest poezja i do czego jest zdolna, Szymborska
podejmowała niejednokrotnie, zwracając
uwagę na raczej dziś skromną moc działania poety. W porównaniu – na przykład
– z widowiskowym meczem bokserskim

Durs Grünbein mit dem Preis „Europäischer Dichter der Freiheit“
ausgezeichnet • Durs Grünbein wurde am 24.03.2012 in Danzig mit dem internationalen Literaturpreis „Europäischer Freiheitspoet“ ausgezeichnet. Der Preis wird
von der Stadt seit 2008 vergeben. Durs
Grünbein ist einer der herausragendsten
deutschen Lyriker, hat bereits zehn Gedichtbände veröffentlicht, einige Bücher
mit Essays sowie Übersetzungen von
Werken von Aischylos und Seneca. Er
wurde bereits mehrmals mit Preisen ausgezeichnet, darunter dem renommierten
Büchnerpreis (1995). „Der Misanthrop auf
Capri“ (2005) ist das erste lyrische Buch
Grünbeins, das in polnischer Übersetzung
erschienen ist. Gemäß neuer Richtlinien
wurde bei der diesjährigen Preisverleihung ebenfalls ein Übersetzer gewürdigt
– dieses Jahr ging der Preis an Andrzej Kopacki, dem Übersetzer des ausgezeichneten Lyrikbandes. Zur Jury der Preisverleihung gehörten: Prof. Krzysztof Pomian
(Vorsitzender), Krzysztof Czyżewski, Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek und Anda Rottenberg.

Durs Grünbein laureatem nagrody Europejski Poeta Wolności •
Durs Grünbein został 24.03.2012 laureatem drugiej edycji międzynarodowej nagrody
literackiej Europejski Poeta Wolności przyznawanej w Gdańsku. Miasto ustanowiło nagrodę w 2008 r. Durs Grünbein to jeden z najwybitniejszych poetów niemieckich średniego pokolenia, autor dziesięciu tomów wierszy, kilku książek eseistycznych,
przekładów Ajschylosa i Seneki. Jest laureatem wielu nagród, w tym prestiżowej nagrody Büchnera (1995). „Mizantrop na Capri” (2005) jest pierwszą książką poetycką
Grünbeina w polskim przekładzie. W drugiej edycji konkursu ustanowiono także nagrodę dla tłumacza, którą odebrał Andrzej Kopacki – tłumacz nagrodzonego tomu. Laureata wybrało jury w składzie: prof. Krzysztof Pomian (przewodniczący), Krzysztof
Czyżewski, Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński, Zbigniew Mikołejko,
Stanisław Rosiek i Anda Rottenberg.

DIALOG auf Facebook •

Das Deutsch-Polnische Magazin DIALOG ist seit zwei
Monaten auch auf Facebook vertreten. Dies bietet eine Plattform für einen schnellen
Informationsaustausch sowohl für die Mitglieder der Deutsch-Polnischen Gesellschaften als auch für alle, die sich für die deutsch-polnischen Themen interessieren. Alle
sind eingeladen, mit ihren Beiträgen den Austausch zu fördern und das DIALOG-Profil
zu bereichern.

DIALOG na Facebooku • Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG ma od dwóch miesięcy swoją stronę na Facebooku, która stanowi forum szybkiej wymiany informacji
zarówno między członkami Towarzystw Niemiecko-Polskich, jak i innych osób zainteresowanych tematyką polsko-niemiecką. Zapraszamy wszystkich do wspierania tej
wymiany poprzez dodawanie własnych informacji,wzbogacających profil DIALOG-u.
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wieczór autorski zawsze przegra: „Dwanaście osób jest na sali,/ już czas, żebyśmy
zaczynali./ Połowa przyszła, bo deszcz
pada,/ reszta to krewni”. Ale zrozumienie
ze strony tych słuchaczy, którzy przybyli,
jest dla niej bardzo ważne. Ona nie czeka
na elitarnego czytelnika – wie, że „niektórzy lubią poezję”, jak lubi się „rosół z makaronem” czy „kolor niebieski”. Szczególnej pasji, patrząc na to trzeźwo, nie
można się tam spodziewać. Ale Szymborska zna też drugą stronę. Rzadko zadawala się jedną perspektywą spojrzenia
na rzeczy. Smutny bohater „Wieczoru autorskiego” w „Radości pisania” przeistacza
się w demiurga, kreującego za pomocą języka światy, które podlegają tylko jego
woli: „Inne, czarno na białym, panują tu
prawa./ Okamgnienie trwać będzie tak
długo, jak zechcę”. To światy wyobrażone,
w których czas rzeczywisty, przyczynowość i nieuchronność nie działają. Kreatywna wszechmoc poety obowiązuje
wprawdzie tylko w ramach konwencji artystycznej, której kunsztowne zabiegi poetka demonstruje w sposób autoironiczny:
„Dokąd biegnie ta napisana sarna przez
napisany las? (...)/ Na pożyczonych
z prawdy czterech nóżkach wsparta/ spod
moich palców uchem strzyże”. Kreatywna
moc nadawania przez słowo pisane trwałości przemijalnemu sprawia poetce radość, świętuje ona satysfakcję „ręki śmiertelnej”, mszczącej się za nieuniknioną
skończoność dyktowaną prawami natury.
Innymi słowy, poezji udaje się za pomocą
estetycznej gry przechytrzyć śmierć.
Według własnych wyznań Szymborska
pragnie, aby w wierszu zjednoczyło się
wzniosłe z trywialnym. Poetka postępuje
przy tym zabawnie i mądrze. Posługuje
się językiem, którego proste słowa połączone w proste zdania, każdemu wydają
się znajome. Jednak przez drobne, często
ironiczne przesunięcia znaczenia wywołują efekt metaforyczny, otwiera się drugi
poziom myślowy przez co tekst wydaje
się wieloznacznie rozchwiany. Logiczna
precyzja odsłania pragnienie cudowności.
Niewzruszona w stosunku do prawidłowości poetologicznych, nakazów i zakazów charakterystycznych dla teorii awangardy, Szymborska wykorzystuje dla
swoich tematów i idei nieszablonowe
formy. Często są to fantazyjnie przekształcone formy języka użytkowego – ogłoszenie w gazecie, prospekt reklamowy, napis
na nagrobku, litania, anegdota czy koncepcja filozoficzna. Ceniąca niezależność
poetka wypiera się wprawdzie feministycznych sloganów, jak i przynależności do jakiejkolwiek innej grupy, jednak kobieca
perspektywa i wrażliwość niewątpliwie po-
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zostawiają ślad w jej wierszach. Najbardziej widoczny jest on w refleksji o relacjach między kobietą i mężczyzną. Szereg
takich wierszy traktuje w poruszający i niesentymentalny sposób słodko-gorzkie ryzyko życia we dwoje („Przy winie”, „Miłość
szczęśliwa”, „Upamiętnienie”, „Dworzec”).
Poetka ujawnia przy tym, jak ciężkie jest
ustalenie granicy między bezgranicznym
oddaniem a poddaniem, czy też jak w trywialnej codzienności dzisiejszych czasów
mit Ewy, Wenus i Minerwy, czyli postrzeganie kobiety jako istoty stworzonej przez
mężczyznę przeżywa renesans.

Skończoność człowieka
Szymborską wciąż na nowo zaprząta skończoność człowieka w nieskończonym strumieniu czasu. W „Muzeum”, w którym
„z braku wieczności zgromadzono/ dziesięć tysięcy starych rzeczy”, własna skończoność dostrzeżona zostaje w groteskowej sytuacji: przedmioty martwe
wygrywają w wyścigu o przetrwanie z żywym, śmiertelnym człowiekiem. „Korona
przeczekała głowę./ Przegrała dłoń do rękawicy./ Zwyciężył prawy but nad nogą”.
Niczym motyw przewodni ciągnie się
przez wiele wierszy zrozumienie, że czas
naszego życia jest ograniczony i raz tylko
dany, nie da się go ani ćwiczyć na próbę,
ani powtórzyć: „Zrodziliśmy się bez
wprawy/ I pomrzemy bez rutyny”.
Indywidualizacja stanowi dla Szymborskiej nie tylko zasadę strukturyzacji poezji,
lecz główną zasadę moralną. Broni ona
niepowtarzalną wyjątkowość człowieka
przed zasadą „wielkiej liczby”, przed
uprzedmiotowieniem przez państwa i statystyki. Globalne spojrzenie (ekonomiczne, klasowe czy narodowe) zaciera
wszelką indywidualność osoby, staje się
ona „ni to kobieca ni męska”, jest to już
jedynie „głowa statystyczna/ co spożywa
stal i kable/ najspokojniej, najglobalniej”
(„Fotografia tłumu”).
Taki ogólny sposób postrzegania czyni
obojętnym na los indywidualny, automatycznie zaokrągla liczbę ofiar historii. „Tysiąc i jeden to wciąż jeszcze tysiąc./ Ten
jeden, jakby go wcale nie było:/ płód urojony, kołyska próżna” („Obóz głodowy pod
Jasłem”). Poetka zafascynowana jest grą,
którą prawo i przypadek, możliwość
i prawdopodobieństwo prowadzą z rzeczywistością, dlatego kreuje światy poza historią, w których „raj prawdopodobieństwa”
nie jest jeszcze zamknięty. Nadaje się do
tego zarówno mit Atlantydy, jak i koniec
związku między mężczyzną i kobietą,
który na zasadzie negatywnej ontologii odbywa się podczas niemającego miejsca
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spotkania protagonistów na „Dworcu”:
„Nieprzyjazd mój do miasta N./ odbył się
punktualnie (...)/ Zdążyłeś nie przyjść/
w przewidzianej porze”. Tych, o których
mowa, nie ma, ale spotkanie odbywa się
w jakiś sposób mimo wszystko – z innymi
osobami, którymi przypadek i prawdopodobieństwo wypełniają schemat (daremnego) spotkania.
Szymborska znana była z dyskrecji. Prawie nigdy nie dawała swoim uczuciom
upustu, trzymając je raczej w karbach poetyckiej dyscypliny. Patos wielkich gestów,
nieokiełznana radość czy głośny lament
zdawały się obce jej naturze, ponieważ
wszystko to spłyca impulsy własnych
uczuć, tak jak cień bezwstydnie wyolbrzymia naturalne ruchy postaci. W wierszu
„Cień” czytelnikowi ukazuje się wstrząsające psychiczne rozdarcie: z jednej strony
tęsknota za głębokim wyrażeniem uczuć,
z drugiej lęk przed przesadą. Pozostaje
tylko cień melancholii.
Anegdota z przeszłości. W 1990 roku
zmarł partner życiowy Szymborskiej Kornel Filipowicz – znakomity nowelista,
miłośnik zwierząt i zapalony wędkarz.
W latach 60. ubiegłego wieku przetłumaczyłem na niemiecki jego powieść „Ogród
pana Nietschke”. Przy okazji wizyty w Krakowie pisarz zaprosił mnie na kolację, dodając mimochodem, że „Wiśka też będzie”.
I tak niespodziewanie poznałem Szymborską osobiście, szarmancką, błyskotliwą
damę, co było dla mnie niejako prezentem, ponieważ siedziałem wówczas nad
doktoratem o polskiej liryce. Jestem prawie pewny, że w mieszkaniu na ulicy
Dzierżyńskiego 23a, na czwartym piętrze,
była też kotka. Wspominam o tym, gdyż
poruszył mnie szczególnie pewien wiersz
Szymborskiej z tomiku „Początek i koniec” (1993), który najpewniej jest jednym
z wierszy pożegnalnych. W wierszu tym
śmierć bliskiego człowieka nie jest nazwana po imieniu, lecz opisana metonimicznie: „Umrzeć – tego się nie robi
kotu./ Bo co ma począć kot/ w pustym
mieszkaniu. (…)/ Coś się tu nie zaczyna/
w swojej zwykłej porze./ Coś się tu nie
odbywa/ jak powinno./ Ktoś tutaj był i był/
a potem nagle zniknął/ i uporczywie go
nie ma”. Wiersz opowiada o pozostawionym kocie w pustym mieszkaniu przyjaciela. Już od dłuższego czasu poetkę zajmował problem, który odczuwała jako
deficyt, że człowiekowi brakuje zmysłu
udziału w „życiu wewnętrznym” kamienia
czy ptaka. Zwierzęce rozdrażnienie kota,
wywołane nagłą nieobecnością zaufanej
osoby, jest niejako preludium ludzkiego
bólu i w zastępstwie zwraca uwagę na to
niewyobrażalne: żałobę po stracie ukocha-
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nej osoby. W tym wierszu artyzm idzie
w parze z dyskrecją.

Kobieca ironia
Również inny klasyk polskiej poezji współczesnej, Tadeusz Różewicz, podjął w jednym z wierszy temat swojej długoletniej
przyjaźni z Kornelem Filipowiczem.
Wspomina wizytę, podczas której „Wisława przyniosła/ (...) dwa wędzone śledzie.../ jeden dla Mizi/ drugi dla Kornela
(...)/ czarna kocica siedzi/ na biurku i patrzy mi w oczy”. Zwierzę domowe, które
– można by rzec – przeszło do historii literatury. Z drugiej strony zamyka się koło
refleksji na temat koegzystencji człowieka
z przyrodą ożywioną i nieożywioną.
Narodową narrację u Szymborskiej znaleźć trudno. Tematykę wierszy poetka
czerpie z codzienności, ich motywy są europejskie, a świat jej filozoficznych wyobrażeń uniwersalny. Mimo to duch jej
języka zadomowiony jest w polskiej kulturze.
Gottfried Benn jest autorem wiersza pod
tytułem „Chopin”, który wyrażając uznanie dla kompozytora jest jednocześnie
portretem artysty. Wiersz rozpoczyna się
wersami: „W rozmowie niezbyt elokwentny,/ poglądy nie były jego mocną
stroną –/ poglądami szastano na prawo
i lewo./ Kiedy Delacroix wygłaszał swe teorie,/ stawał się niespokojny,/ bowiem w żaden sposób nie mógł uzasadnić nokturnów”. A kończy słowami: „Nie
skomponował żadnej opery,/ żadnej symfonii,/ tylko te tragiczne progresje,/ poczęte z artystycznego przekonania/ i grane
małą ręką” [tłum. Janusz Szpotański].
Szymborska również jest wirtuozem jednego instrumentu – wiersza lirycznego.
Modyfikując wersy Gottfrieda Benna,
można by o niej powiedzieć, że nie napisała ani dramatu, ani powieści, nie stworzyła żadnej teorii poetyckiej, tylko garść
doskonałych wierszy, pełnych odważnego
zrozumienia ludzkiej kondycji. Wierszy
pełnych powagi bez cienia goryczy, pogody ducha pozbawionej szyderstwa, przyprawionych solą kobiecej ironii.
Aus dem Polnischen von Monika Satizabal Niemeyer

Heinrich Olschowsky
profesor slawistyki Uniwersytetu Humboldtów
w Berlinie, tłumacz literatury polskiej i krytyk
literacki, autor wielu publikacji na temat
kultury i literatury polskiej, a także kulturalnych
związków Niemców i Polaków.
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„Mit jedem Tag ändert
sich unsere Vorstellung
von der Vergangenheit“
DIALOG-Gespräch mit dem Germanisten Prof. Hubert Orłowski über die Perzeption
der Vergangenheit, kollektive Identitäten und die Buchreihe „Posener Deutsche Bibliothek“

Herr Professor Orłowski, als Sie noch am Institut für Germanistik der Posener Universität
arbeiteten, stand auf Ihrem Schreibtisch, soweit ich mich erinnere, eine Kopie von Paul
Klees Aquarell „Angelus novus“. Was bedeutete das?
Es war nicht so sehr das Aquarell selbst,
was mich interessierte, als vielmehr Walter Benjamins Interpretation, die er kurz
nach seiner Entstehung geschrieben hatte.
Sie steht mir bis heute sehr nahe.
Diese Interpretation spricht, rufen wir es uns
ins Gedächtnis, von einem Engel, „der aussieht,
als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der
Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewandt. Wo eine
Kette von Begebenheiten vor uns erscheint,
da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie
ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl
verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht
vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln
verfangen hat und so stark ist, dass der Engel
sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm
treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er
den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir
den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ Was
gefällt ausgerechnet Ihnen, der sich einmal im
Scherz als „prosaischer Mensch“ bezeichnet
hat, an dieser poetischen Vision so sehr?
Mir gefällt die Vorstellung von einer Vergangenheit, die sich in dem Maße verändert, wie wir uns von ihr entfernen. An-

ders gesagt, die Bilder der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft sind zugleich zu
sehen, in ihrer Gleichzeitigkeit allerdings
beunruhigend. Wir sehen, was die Geschichte hinterlässt, wissen aber nicht,
was uns in der Zukunft erwartet. Mehr
noch, mit jedem neuen Tag verändert sich

Hubert Orłowski • geb. 1937 in Podlejki/Ermland, polnischer Germanist, Professor der
Adam-Mickiewicz-Universität in Posen, Rektor
der Samuel-Bogumił-Linde-Hochschule für
Fremdsprachen in Posen, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Borussia, Mitglied des
Kuratoriums der Stiftung Ossolinski-Nationalinstitut in Breslau, Sekretär im wissenschaftlichen Beirat des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der
Wissenschaften. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören das Dritte Reich, Erzähltheorien, historische Semantik, deutsche Stereotype
über Polen sowie die deutsch-polnischen Literaturbeziehungen. Hubert Orłowski brachte
über 20 historische Monografien heraus und
ist Herausgeber von mehr als 30 Bänden der
Buchreihe „Posener Deutsche Bibliothek“.
—
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unsere Sicht auf die Vergangenheit. Seit
dem Augenblick, da ich diesen Text erstmals las, und vielleicht sogar schon früher,
irgendwann in der Kindheit – was mir
erst jetzt bewusst wird – begann ich, über
Literatur nachzudenken, über die schöne
Literatur, die ich als kleines Bruchstück
dieser großen Welt von Sinngebungen
sah, die einmal in der Vergangenheit von
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Menschen, Gesellschaften, der Menschheit insgesamt geschaffen wurden. Ich
stimme mit Benjamin völlig darin überein, dass unsere Sicht der Vergangenheit
veränderlich ist (Benjamin benutzte sogar
an anderer Stelle einmal das heute etwas
aus der Mode gekommene Wort „dialektisch“), indem wir die Vergangenheit unablässig bewerten, revidieren wir unsere
Sichtweisen.
In gewissem Sinne sagte Walter Benjamin ja nichts Neues. Mit anderen Worten
brachte er zum Ausdruck, was vor ihm
schon Kant bemerkt hatte, nämlich dass
es außerhalb von Zeit und Raum keine
Erkenntnis gibt. Das ist übrigens auch
der Sinn des 30. Bandes der Posener Deutschen Bibliothek, dessen Mitherausgeber
ich bin: „Im Raume lesen wir die Zeit“
von Karl Schlögel. Es gibt keine Erkenntnis außerhalb von Zeit und Raum – und
schon deshalb wird jede Erkenntnis in einem neuen kulturellen Raum gewonnen,
in einer neuen Welt der Zeichen, und sie
wird sich bereits allein deshalb von allen
früheren unterscheiden.
Interessanterweise lässt Benjamin die Vergangenheit in Trümmern enden, und es sind diese
Trümmer, auf die der Engel der Geschichte
starrt. Was sind diese Trümmer? Was suchen
Sie als Erforscher der Vergangenheit in ihnen?
Was ich suche? Darauf kann ich nicht direkt antworten. Die Frage nach dem Warum hat mich immer am stärksten fasziniert. Wieso verhält sich der Mensch so
und nicht anders, und zwar der Mensch
als Individuum wie vor allem als soziales
Wesen, dessen Bewusstsein von einer größeren Gemeinschaft mitgestaltet worden
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ist? Ich glaube, dass die Literatur ein besonders wertvolles Mittel ist, um das
Gruppenbewusstsein zu erforschen, deshalb ist es unsere wichtigste Aufgabe, das
heißt die Aufgabe der Literaturwissenschaftler und überhaupt der Geisteswissenschaftler, zu versuchen, die Frage zu
beantworten, wieso bestimmte gesellschaftliche Gruppen in der Vergangenheit
das getan haben, was sie getan haben.
Dann drängt sich natürlich eine Unzahl
weiterer Fragen auf, ohne die diese erste
Frage banal und zu allgemein bliebe.
Zum Beispiel diese: In welchem Maße
sind wir die Herren unseres individuellen
und gemeinschaftlichen Schicksals, wo
doch in den historischen Prozessen der
Zufall (oder, um mit dem Philosophen Ri-
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können. Deshalb bin ich ethnisch polnischer Abstammung. Dazu kommt die
Konfession, wie sie meinen Habitus beeinflusst, ergo die katholische Religionszugehörigkeit. Was will man mehr, um
sich der Mehrheit zurechnen zu können?
Wenn man dagegen genauer hinsieht,
zeigt sich, dass der ermländische Katholizismus eine Religion in der Diaspora war,
in einer verhältnismäßig kleinen Diaspora, die in der überwiegend deutschen
Bevölkerung unterging. Die war doch im
Wesentlichen evangelisch, oder genauer
gesagt lutherisch. Und deshalb konnte
das nicht ohne Einfluss auf die besondere
Art des ermländischen Katholizismus
bleiben. Halb im Scherz bringe ich das
manchmal auf die vereinfachte Formel:

Gewicht das Wort hat (daher mein späteres Interesse für die historische Semantik
und die Stereotype langer Dauer), andererseits war ich immer besonders empfindlich gegenüber der Lüge, die dahinter
stecken kann, und die oft Rückhalt in den
allgemein verbreiteten, pauschalisierenden Urteilen findet, in der kollektiven
mentalen Matrix. Die Lüge nehme ich gerade deshalb so deutlich wahr, weil ich
aus einem kulturellen Grenzgebiet
komme, in dem fast jeder eine „Minderheit in der Minderheit“ war, also jemand,
der immer ein wenig Außenseiter ist, der
mit „fremdem Blick“ sowohl auf deutsche
wie auf polnische Angelegenheiten
schaute. Sehen Sie, die Posener Deutsche
Bibliothek, die ich mitherausgebe, würde
völlig anders aussehen, wenn ich beispielsweise aus Tschechien wäre. Ihr
Name, die Posener Deutsche Bibliothek
und nicht etwa Polnische Deutsche Bibliothek, ist gewissermaßen dem Marketing geschuldet, ist eine Verbeugung vor
der Stadt, in der ich gelebt, studiert, gearbeitet habe und noch arbeite. Als ich jedoch über diesen Titel nachdachte, bin
ich davon ausgegangen, dass so etwas wie
ein „virtueller Posener“ existiert, der einen
nüchterneren und rationaleren Blick auf
die Deutschen und ihre Verhältnisse hat,
ohne sich von allzu heftigen Gefühlen ablenken zu lassen.
Anders gesagt, der Ermländer hat im Posener
seinen Seelenverwandten gefunden.

Günter Grass und/i Hubert Orłowski in Posen/w Poznaniu
chard Rorty zu sprechen, die Kontingenz)
eine solche bedeutende Rolle spielt?
Wenn ich von den historischen Prozessen
spreche, meine ich nicht so sehr die politische oder ökonomische Geschichte, als
vielmehr das, was die mentale Matrix in
Gestalt religiöser, identitätsbildender, intellektueller usw. Überzeugungen bildet.
Bezogen auf meine persönlichen Erfahrungen: Ich schätze, wenn ich mir meine
Herkunft und Sozialisation so anschaue,
müsste man mich als einen Vertreter einer eigentümlichen „Minderheit in der
Minderheit“ bezeichnen. Zwar mag es im
ersten Augenblick so aussehen, als gehöre
ich zu der überwiegenden Mehrheit: Ich
komme aus einer ausnahmslos katholischen Familie, mit einem Stammbaum,
den ich (zumindest im Ermland) auf das
frühe 18. Jahrhundert habe zurückführen
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Wenn ein Mensch aus Masowien oder Galizien auf Pilgerfahrt nach Tschenstochau
ging, betete er, dass die Mutter Gottes
ihm das kaputte Dach reparierte. Der
Ermländer dagegen stellte einfach die Leiter an und nahm das selbst in die Hand,
ohne auf das Einschreiten höherer
Mächte zu warten. Er war natürlich katholisch, jedoch auf eine etwas andere Art.
Freilich war auch das Polentum anders,
denn die Nachbarn in unserem Dorf waren Deutsche, deutsche Lutheraner und
Katholiken. Allein schon aus diesem
Grund führten wir ein Leben an der
Grenze, das Leben einer Minderheit inmitten anderer Minderheiten.
Das hat mich eines gelehrt: keinen Verallgemeinerungen zu trauen, nicht alles
beim Wort zu nehmen. Natürlich habe
ich einerseits nicht unterschätzt, welches
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Ja, es lässt sich schließlich nicht verbergen, dass sich all das in gewissem Maße
auf meine eigenen Gefühle bezieht, die
oft ein wenig anekdotisch sind. Wenn ich
auf diese Anekdoten zu sprechen komme,
fällt mir beispielsweise ein, dass bei uns
im Ermland in unseren äußerst bescheidenen Hausbibliotheken nur sehr wenige
Bücher waren. Aus einem einfachen
Grund: Es gab im Ermland keine Intelligenzija. Die Intelligenzija bestand nur
aus den Priestern und den Ordensschwestern, denen es nicht gelang, eine solche
intellektuelle Aura um sich herum zu
schaffen, wie es sie beispielsweise um die
Häuser der deutschen Pastoren gab. Deshalb gab es im Ermland keine Produktion
oder Reproduktion von kulturellem Kapital. Interessanterweise waren unter den
wenigen Büchern, die wir zuhause hatten,
etliche, die in Posen erschienen waren,
im Verlag der dortigen St.-Adalbert-Buchhandlung. Das waren meine ersten Begegnungen mit polnischen Büchern,
noch in der Zeit, als ich 1944 die deutsche
Schule besuchte.

•

Sie erzählen ausführlich und mit dem typischen „Orłowski“-Zwinkern in den Augen von
den verwickelten Wurzeln Ihrer ermländischen
Identität, aber mit einer solchen etwas „verwischten“ und „verdächtigen“ Identität war das
Leben nach dem Krieg nicht gerade einfach,
als die Multikulturalität noch nicht angesagt
war…
Das zwang einen ohne Zweifel dazu, ständig eine Wahl zu treffen, die andere, die
aus dem „ethnisch polnischen“ Masowien
oder aus der Gegend von Radom stammten, sicher so nicht treffen mussten.
Meine Identität war eine Folge bestimmter Entscheidungen, und zwar solcher, die
eindeutig durch Vermittlung der Kultur,
verstanden als Welt von Bedeutungen und
Zeichen, getroffen worden waren. In der
Hinsicht hatte ich einen Tick, der mir
wohl bis heute geblieben ist: Diese Welt
existiert für mich hauptsächlich in Gestalt
von Texten. Sie bilden zwar einen Übergang in die reale Welt, aber sie stehen am
Anfang. Natürlich waren diese Welten
ganz verschiedene, zwei davon waren allerdings die wichtigsten: die polnische
„Welt der Texte“, wie der Literaturwissenschaftler Ryszard Nycz sagen würde, die
ermländische Welt von vor 1945 und auch
die danach, sowie die Welt der deutschen
Texte. Was letztere betrifft, kann ich dazu
wieder eine kleine Anekdote erzählen. Ich
war damals, in der Zeit nach dem Krieg,
ein szabrownik, also ein Plünderer (die
Plünderei – der szaber – war, nebenbei gesagt, derartig weit verbreitet, dass es sich
lohnen würde, darüber einen ganzen Roman zu schreiben. Wer war der szaber,
wie veränderte er die Menschen?). Ich
plünderte Bücher. Ringsum Rotarmisten,
die herumliefen, brüllten, mit Schlitten
und Fuhrwerken herumfuhren, tranken,
vergewaltigten, und ich, ein Bürschchen
von acht Jahren, schlich mich in ein deutsches Forsthaus, wo ich deutsche Bücher
zu finden hoffte. Und meine Hoffnung
trog mich nicht, ich fand dort tatsächlich
Bücher. Überdies fuhr ich mit dem Zug
in meine „Heimatgemeinde“ Duża Purda
und brachte von dort übergroße Bände
gebundener Ausgaben der „Gazeta Olsztyńska“ (Allensteiner Zeitung) aus dem
späten 19. Jahrhundert mit, die ich in der
Bibliothek meines Großvaters gefunden
hatte. Nur so habe ich wohl ständig die
Wahl getroffen.
Lassen Sie uns weitergehen: Im Gymnasium hatte ich keinen Deutschunterricht. Das Aufnahmeexamen zur Universität bestand ich zwar, aber mit einer
schlechten Note, einem knapp Ausreichend. Denn sieben Jahre, von Kriegs-
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ende bis 1952, hatte ich keinen unmittelbaren Kontakt mit der deutschen Sprache
gehabt! Folglich konnte ich nur passiv lesen, und zwar die Brockhaus-Enzyklopädie oder Karl Mays Romane. Ich las außerdem viele Bücher, die in der NS-Zeit
herausgekommen waren und die ich natürlich gestohlen hatte. Noch heute habe
ich viele gedruckte Schätzchen aus dieser
Zeit. Sie sehen also, dass damals die deutsche Kultur für mich keine „Hochkultur“
war. Meinen ersten Kontakt damit hatte
ich nämlich nicht im sterilen akademischen Milieu, sondern über zufällig gefundene Zeitungen, Broschüren, ideologische Zeitschriften, Indianerbücher,
kurzum über diesen ganzen überreichen
Kosmos aus nach dem Krieg geplünderten „Textbruchstücken“, an denen meiner
Meinung nach Benjamin selbst seine
helle Freude hätte.
Was wollten Sie damit eigentlich als Junge,
der einen schrecklichen Krieg hinter sich hatte?
Woher kam dieses Interesse für die Sprache,
Kultur und Geschichte der eigenen Folterknechte, oder wie auch immer Sie das nennen
wollen? Wie kam es, nachdem Sie sich bereits
für die Germanistik als Beruf entschieden hatten, dass Sie immer wieder dahin zurückkehrten, wo Sie sich zwangsläufig an Schmerz und
Leiden erinnern mussten? An die verschiedenen Traumata, von denen Sie in Ihrem Buch
„Ermland von Weitem“ schreiben?
Wenn ich über all das nachdenke, frage
ich mich manchmal, wann ich eigentlich
zum ersten Mal bewusst die Bedrohung
durch den Krieg wahrgenommen habe.
Lange Zeit kam es mir so vor, als ob Grausamkeit, Leiden und Tod etwas ganz Natürliches wären. Als ob es einfach so sein
müsste. Dass der Onkel umkam und der
Vater ebenso. Bevor das übrigens passierte, fuhr mein Vater einige Wochen
lang sowjetische Offiziere, mit denen er
auf gutem Fuß stand, nach Olsztyn/ Allenstein. Und das, obwohl uns zuvor die
Rotarmisten einige herrliche Pferde abgenommen, alle Schweine geschlachtet
und das Getreide zum Schnapsbrennen
verwendet hatten (meine Mutter konnte
den Vergewaltigungen glücklicherweise
entkommen, obwohl sie noch eine junge
Frau war; ein russischer Koch war platonisch in sie verliebt und schickte uns
manchmal etwas zu Essen). Später tauchten jedoch in der Umgebung die Leute
vom NKVD auf, die aus unserem Dorf
und den Nachbarorten etwa dreißig Männer mitnahmen. Mein Onkel starb noch
auf dem Transport an Hunger und Entkräftung, mein Vater etwas später, in ei-
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nem Lager bei Charkiw. Für mich als damals Achtjährigen war es sozusagen ganz
normal, dass der Feind kommt und tötet,
vergewaltigt und stiehlt.
Außerdem … eigentlich wollte ich überhaupt nicht Germanistik studieren. Ich
dachte an Polonistik oder Rechtswissenschaften. Letzteres aufgrund meines Interesses für Kriminalistik und überhaupt
die Frage „warum?“. Warum tut ein
Mensch, tut eine Gruppe von Menschen
dieses oder jenes? Müssen sie es? Ist das
unausweichlich? Wieweit folgen sie dabei
ihrem freien Willen, und wie sehr der in
ihr Bewusstsein „eingeschriebenen“ mentalen Matrix? Das ist eine faszinierende
Frage, die leider erstaunlich wenig Beachtung findet. Um zu überleben, braucht
der Mensch nicht nur Wärme, Nahrung,
Behausung, sondern auch Sinn. Es gibt
dann meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten: entweder „Sinnfindung“ oder
„Sinnsuche“. Ersteres nimmt an, dass der
Mensch einen Sinn vorfindet, meist in
den großen Narrativen, zum Beispiel in
den religiösen. Dann ist er in einer sehr
bequemen Lage. Andererseits, was soll
ein Mensch tun, der keinen Sinn in den
vorhandenen weltanschaulichen oder
ideologischen Narrativen zu finden vermag? Er muss ihn wohl auf eigene Faust
finden, wie das etwa Albert Camus vorgeschlagen hat. Viktor Frankl, ein österreichischer Jude und Psychiater, der Auschwitz überlebt hat, schrieb einmal, zu den
von Freud erwähnten und beschriebenen
Trieben sei noch einer hinzuzufügen, ein
sehr wesentlicher, nämlich der Sinntrieb.
An dessen Anfang steht – womit wir zum
Ausgangspunkt zurückkommen – die
Frage „warum?“. Warum verhält sich jene
Blackbox, die ich meinen Nächsten nenne,
so und nicht anders? Im Falle der Deutschen als einer bestimmten sozialen
Gruppe im Zweiten Weltkrieg ist das eine
besonders schwer zu beantwortende und
darüber hinaus eine besonders wichtige
Frage. Es war unter anderem diese Frage,
die mich dazu gebracht hat, das Projekt
der Posener Deutschen Bibliothek auf den
Weg zu bringen, gewissermaßen eines
„Lexikons des Deutschseins“. Natürlich eines subjektiven Lexikons, doch viele Leute
beteiligen sich an diesem intellektuellen
„Spiel“ und stimmen den vorgegebenen
Spielregeln zu.
Meine Kollegen sind immer ganz aus
dem Häuschen vor Freude, wenn ihnen
ihre Schülern und Mitarbeiter kurz vor
ihrer Emeritierung eine Festschrift widmen. Ich habe allerdings die herrlichste
Festschrift, die man sich denken kann: erstreckt über dreißig dicke Bände – und
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es werden sicher noch mehr. Und welche
Autoren darin vertreten sind! Schließlich
nicht nur die, deren Texte gedruckt werden – Walter Benjamin, Gottfried Benn,
Norbert Elias, um nur einige zu nennen –
sondern auch polnische Forscher, hervorragende Fachleute auf ihren Gebieten, die
sich als Herausgeber der einzelnen Bände,
als Einleitungsautoren oder sogar als
Übersetzer einbringen. Sie alle, jeder für
sich und alle zusammen, schaffen diesen
weiten Kosmos, den die Posener Deutsche Bibliothek bildet, ein Reservoir des
offenen Deutschtums.
Es ist deutlich zu merken, dass wir uns bei unserem Gespräch die ganze Zeit innerhalb des
Gedankenkreises von Benjamin bewegen …
Sicher weitgehend so, aber es ist nicht abzustreiten, dass diese anspruchsvolle Idee
Benjamins nie völlig zu verwirklichen
sein wird, weil letztlich alles, worauf wir
angewiesen sind, nur Bruchstücke sind,
Ausschnitte aus dem Ganzen, Versuche,
die mal mehr, mal weniger gelungen sind.
Sicher wäre es gut, wenn es in Polen weitere solche Projekte gäbe, etwa eine Russische, eine Ukrainische oder eine Französische Bibliothek. Besonders eine
Russische wäre für mich sehr wichtig,
weil sie uns ermöglichen würde, ähnlich
wie die Posener Deutsche Bibliothek, gewissermaßen unser „Polnischsein“ neu
zu definieren. Denn als Gesellschaft definieren wir unsere Identität nicht in Bezug
auf die Tschechen, Slowaken oder Ukrainer (diese betrachten wir geradezu instrumentell), sondern vor allem in Bezug auf
die Deutschen und die Russen. Unser Verhältnis zu ihnen lässt sich definieren, was
unlängst der Philosoph Adam Chmielewski gezeigt hat, als eine bedrohliche
Mischung aus Minderwertigkeitskomplexen und Größenwahn.
Es ist interessant, dass die Politikhistoriker, also die Historiker der „Ereignisgeschichte“ – und davon haben wir in Polen
die Fülle – gewöhnlich diese Art von Fragen nichtmals wahrnehmen. Ich nenne
sie Sensationen der langen Dauer. Ein
Beispiel dafür ist, um einmal über unseren Tellerrand hinauszublicken, die Lage
auf dem Balkan. Die einst dort vorgenommenen Aufteilungen (unter Maria Theresia wurde das Grenzgebiet der Habsburgermonarchie mit tapferen Serben
besiedelt, die die Türken abwehren sollten) sind weitgehend bis heute noch gültig und stellen in dem Gebiet einen dauerhaften Bestandteil der mentalen Matrix
dar. Dennoch gibt es in unserer Gesellschaft bestimmte unveränderliche Hal-
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tungen, bestimmte dauerhafte Verhaltensmuster (die nicht mit dem Volksgeist verwechselt werden dürfen, denn den gibt
es nicht), wie der „Gutsherrenkodex“ oder
das „Gutsherrensyndrom“.
Ähnlich äußerte sich übrigens Antoni
Mączak, der über den Klientelismus
forschte, nach wie vor eines der wichtigsten Verhaltensmuster bei uns, zum Beispiel in Gestalt des Kirchenklientelismus,
um nur einen zu nennen. Im Falle der
Deutschen haben wir natürlich genauso
mit bestimmten Haltungen und mentalen Mustern zu tun. Diese haben sich allerdings anders entwickelt als bei uns,
und das soll eben ein Unternehmen wie
die Posener Deutsche Bibliothek ins Bewusstsein heben. Diese zeigt, dass es in
der Geschichte eben nicht nur auf „Ereignisfolgen“ und Tatsachen ankommt, sondern auch darauf, was sich in den Köpfen
der Leute abspielt. Besonders einer der
Bände aus der Serie mit dem Titel „Auseinandersetzungen um den ‚deutschen
Sonderweg‘“ soll jene Frage verdeutlichen.
In den dreizehn Jahren, seit es das Editionsprojekt gibt, hat dieses stark an Fahrt aufgenommen; vor Kurzem ist der 31. Band erschienen. Wollten Sie nicht anhand der Posener
Deutschen Bibliothek den Polen Deutschland
erklären?
In diesen Sachen bin ich Lutheraner. Luther hat einmal gesagt: „Wenn morgen
die Welt unterginge, pflanzte ich heute
noch ein Apfelbäumchen.“ Wer weiß
denn schon, vielleicht ist dieses Projekt
gerade ein solches Bäumchen? Seit dem
ersten Band habe ich einhundert Rezensionen gezählt, trotzdem sind sie nicht
das Wichtigste. Am wichtigsten sind Bezugnahmen und Zitate daraus, und solche nehme ich neuerdings immer öfter
wahr. Bei all dem geht es nicht so sehr
um die persönliche Genugtuung, als vielmehr darum, dass sich unserem akademischen Diskurs allmählich eine neue
Art von Semantik, eine neue Denkweise
anschließt. Was im natürlichen Gang der
Dinge ebenfalls Einfluss auf unsere Universitätsausbildung nimmt. In den Leselisten vieler Seminare der Abteilungen
für Geschichte oder Politologie stehen
neuerdings Titel aus der Posener Deutschen Bibliothek.
In Polen hat seit einiger Zeit das Interesse für
die gemeinsame deutsch-polnische Vergangenheit, für die deutsche Literatur, Philosophie, Soziologie und Kunst merklich nachgelassen. Liegt
das an Deutschland selbst, vielleicht weil es
nicht mehr in der Lage ist, uns intellektuell zu

DIALOG 99 (2012)

„verführen“, oder hat sich einfach das bisherige
Paradigma unserer beiderseitigen Beziehungen
erschöpft, das in den Diskussionen der 1990er
Jahre so schöne Früchte getragen hat?
Die Formulierung „Nachbarschaft verpflichtet“ hat bis heute nicht an Bedeutung verloren. Mehr noch, sie ist in bestimmter Hinsicht jetzt noch wichtiger
als in den 1990er Jahren. Denn damals
war die politische Trennlinie in bestimmten Sinne eindeutig: hier wir, dort sie.
Heute dagegen scheint die Situation viel
unklarer. Immer noch spielen bestimmte
politische Gruppierungen die deutsche
Karte aus. Wenn, ein hochrangiger polnischer Politiker sagt, North Stream sei eine
Wiederholung des Ribbentrop-MolotowPaktes, dann erklärt er damit wieder einmal die Deutschen (und übrigens auch
die Russen) zum Inbegriff des Bösen. Anders gesagt, behauptet dieser Politiker,
dass Deutsche und Russen gemeinsam
nur hinterhältige Pläne aushecken können, selbstverständlich auf Kosten der Polen. Er fragt dabei nicht, wieso Polen sich
nicht beizeiten an dieses Geschäft angeschlossen hat – politisch wie ökonomisch.
Schließlich werfe ich Bismarck nicht vor,
dass er im eigenen politischen Interesse
den Kulturkampf geführt hat, bei dem die
Polen stark gelitten haben. Ich kritisiere
meine eigenen Politiker, die nicht in der
Lage sind, einige einfache Dinge zu beachten. Und denen es an Pragmatismus
fehlt. Natürlich liegt es mir fern zu behaupten, man sollte nicht darauf achtgeben, was die deutsche Gesellschaft und
der deutsche Staat tun und lassen. Leider
bewirkt die Art und Weise, in der bei uns
diese Frage instrumentalisiert wird – von
der Publizistik bis zu den Ministerien –,
dass die Aufgabe, der polnischen „geistigen Klasse“ intellektuelle und mentale Kategorien näherzubringen, die im weitesten Sinne aus der deutschen Kultur
stammen, nach wie vor aktuell ist.
Was Ihre Frage betrifft, so lassen Sie mich
Folgendes dazu sagen: Im Posener Westinstitut beteilige ich mich gerade an einem
Projekt, das die politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Veränderungen in Deutschland in den vergangenen
beiden Jahrzehnten zusammenfassen soll.
Innerhalb dieses Projektes befasse ich
mich mit den Veränderungen in der deutschen kulturellen Landschaft. Ich beobachte deshalb alles, was sich jenseits der
Oder auf diesem Gebiet abspielt, so wie es
sich vollzieht. Und ich sehe dort ein reiches Kulturangebot.
Um ein die Phantasie ansprechendes
Beispiel zu nennen, beobachte ich den
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Wandel im Kulturleben der deutschen
Städte seit 1989/90, ich schaue mir die
Architektur, Museen und Galerien an, besonders im Hinblick auf ihr Verhältnis
zur Vergangenheit. Gerade das ist eines
der faszinierendsten Kapitel kultureller
Veränderungen auf dem europäischen
Kontinent während der letzten Jahrzehnte! In Polen haben wir davon keinen
Schimmer. Wir sagen, bittesehr, ich war
in Paris, London, Rom, Barcelona (selbstverständlich um Gaudí anzuschauen).
Und was ist, frage ich, mit Deutschland?
Um Himmels Willen, Berlin, nur mal Berlin genommen, ist in den letzten zwanzig
Jahren kulturell komplett auf den Kopf
gestellt worden! Das Ethnologische Museum und das Museum der Asiatischen
Kunst in Dahlem, die ausgezeichnete,
noch aus Wilhelminischer Zeit stammende und vor kurzem restaurierte Museumsinsel oder der neue Museumskomplex am Potsdamer Platz, ganz zu
schweigen von der berühmten „Topographie des Terrors“ oder dem Denkmal für
die ermordeten Juden Europas. Und wie
viel sich jetzt tut in den früheren Hauptstädten der deutschen Fürstentümer! Dessau, Bautzen, Chemnitz – einen feuchten
Kehricht interessieren sich bei uns die
Leute für die fantastische moderne Architektur, die dort in jüngster Zeit entsteht.

Manchmal möchte ich Heines Brief von
1822 zitieren, den er aus Posen schrieb,
wo er seine polnischen Studienkollegen
besuchte. Darin sagte er, die Polen würden nach Paris fahren, um sich modische
Manieren anzueignen und Parfüm zu
kaufen, ohne auch nur auf Deutschland
zu achten, dieses grobe „Kartoffelland“,
das sie links liegenlassen. Vielleicht hatte
das damals seinen Grund, vielleicht besaß
Frankreich zu jener Zeit wirklich eine viel
reichere Kultur und Zivilisation als
Deutschland. Aber wieso es heute immer
noch so ist, als ob sich in der Geschichte
nichts getan hätte?
Könnten Sie eine Perspektive entwickeln, wie
aus dieser Sackgasse herauszukommen wäre?
Oder neigen Sie zu der Ansicht, in unseren
wechselseitigen Beziehungen sei eine bestimmte Orientierung, eine sehr wichtige Ära
zu Ende gegangen?

„Flakhelfer-Generation“, aus der Leute wie
Günter Grass, Siegfried Lenz, Christa
Wolff und Hans-Dietrich Genscher stammen, war noch ein bestimmtes Schuldgefühl für die Ereignisse der Vergangenheit verbreitet, dagegen gibt es das in den
jüngeren Generationen nicht mehr, was
vollkommen verständlich ist, wie ich betonen möchte. Dagegen zeigen die Polen
(auch die jungen Leute) immer noch eine
Anspruchshaltung, die mich irritiert: Wir
haben doch gelitten, also müsst ihr uns
ständig etwas geben. Übertreibe ich? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Geradezu ein Epitaph auf die „fetten“ 1990er
Jahre ist Ihre unlängst erschienene Anthologie
„Mein Deutschland – meine Deutschen. Verinnerungen“. Diese wichtige Veröffentlichung
versammelt Äußerungen von einigen Dutzend
polnischen Wissenschaftlern, Publizisten, Schriftstellern und Übersetzern, die dabei aus ihren persönlichen und autobiografischen Erfahrungen
im Kontakt mit Deutschen berichten …

Das Problem besteht darin, dass es in
Polen immer noch nicht genügend Wissenschaftler gibt, die sich gut mit der pol- … die allerdings, dass muss man unbenischen Kulturgeschichte einschließlich dingt hinzufügen, der Selbstreflexion und
all ihrer „wunden Stellen“ auskennen, wie „Verinnerung“ unterzogen wurden. Die
auch die Besonderheiten der deutschen Kategorie der „Verinnerung“, die ich schon
Kultur gut verstehen. Was bestimmt die seit Jahren hartnäckig in den Diskurs der
Verständigung erschwert. Dazu kommt Geisteswissenschaften „einzuschmugjedoch noch ein weiteres Problem. In der geln“ versuche, obwohl sie nicht auf mich
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zurückgeht (von „Verinnerung“ – „odpominanie“ spricht meines Wissens als erster Cyprian Kamil Norwid). Worum geht
es dabei? Lassen Sie mich erklären: Ein
Geisteswissenschaftler – Historiker, Kunsthistoriker, Soziologe, egal aus welcher Disziplin – besitzt immer eine eigene Biografie, seine ganz persönliche. Viele Jahre
später kommt er darauf zurück, er vollzieht gewissermaßen eine Selbstreflexion
im Rückblick der Zeit, die er hinter sich
gelassen hat, im Blick auf seinen Lebensweg, auf seine eigene intellektuelle Entwicklung usw. Wobei er nicht so sehr die
eigene Biografie von Neuem aufbaut,
als vielmehr die aufeinanderfolgenden
Schichten des Gedächtnisverlustes, die
sich in seinem Bewusstsein in seinem ganzen Leben übereinandergeschichtet haben,
abzutragen. Woher stammt die Idee für
die Anthologie „Mein Deutschland –
meine Deutschen“?
Ich war damals erstaunt und sogar etwas
überrascht von einem Interview, das Reinhart Koselleck kurz vor seinem plötzlichen
Tod gab. In keiner früheren Publikation
dieses hervorragenden Wissenschaftlers
hatte es irgendetwas über sein persönliches
Leben gegeben. Und da erfahren wir wie
aus dem Nichts, dass Koselleck, der aus
Görlitz kam und aus einer national gesinnten, wenn auch nicht nazistischen Familie
stammte, als Soldat der Wehrmacht im
Krieg gewesen war. Eines Tages, kurz vor
Kriegsende, wurde er von Rotarmisten gefangengenommen und nach Auschwitz gebracht, zum „Anschauungsunterricht“.
Man kann sich unschwer vorstellen, was
er dort sah. Ich bin nicht sicher, ober er eigenhändig – denn schließlich kam das
vor – Leichen räumen musste, die dort zu
Bergen aufgeschichtet waren. Während er
sich an diese Zeit erinnerte, benutzte Koselleck das vielsagende Wort „einbrennen“.
Diese Bilder sind ihm sein ganzes Leben
im Gedächtnis geblieben. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, stellen wir doch
einmal polnischen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen sowie Politikern,
Publizisten, Journalisten, Schriftstellern
die Frage, wie es bei ihnen mit dieser „deutschen Frage“ stand, auf individueller
Ebene, jedoch vor dem Hintergrund der
großen historischen Abläufe. Daher kam
die Idee zu diesem Buch.
Hat diese Anthologie Ihre Erwartungen erfüllt?
Es gibt darin etliche interessante Aussagen, aber es ist sonst nicht zu übersehen,
dass einige Autoren die ihnen gestellte
Aufgabe allzu wörtlich genommen haben,
einige haben sich darauf beschränkt, das
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„Was, wo, wann?“ aufzuzählen. Immerhin
sagt das auch etwas aus. Unter dem Strich
bin ich also zufrieden. Die Anthologie enthält fast fünfzig Texte (unter anderem von
Jerzy Szacki und Barbara Szacka, Jerzy
Jedlicki, Henryk Samsonowicz und Stefan
Chwin). Allem liegt natürlich die „Verinnerung“ zugrunde, die so zu einer analytischen Kategorie wird. Und ich hoffe,
dass sie die polnische Humanistik als solche aufgreift. Übrigens gibt es erste Anzeichen dafür.
In diesem Zusammenhang muss man sich an
die Worte von Max Weber erinnern, der vor
hundert Jahren beim Versuch, eine eigene Definition von Kultur zu geben, schrieb, Kultur
sei ein „vom Standpunkt des Menschen aus
mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher
Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des
Weltgeschehens“. Sie beziehen sich in Ihren
Arbeiten sehr häufig auf diese Formulierung.
Ja, denn meiner Meinung nach ist das die
schönste, jedenfalls die handlichste Definition von Kultur, die jemals von irgendjemandem getroffen worden ist. Sie lässt
sich sowohl auf die großen Kulturprozesse als auch auf alltägliche und banale
Vorgänge beziehen. Gestern komme ich
in das Arbeitszimmer, in dem wir uns gerade unterhalten, und sehe, dass die Tische verrückt worden sind. Aha, denke
ich, es hat ein Seminar stattgefunden,
oder vielleicht nicht, vielleicht hat jemand
dort auf dem Tisch Liebe gemacht? Wie
auch immer, es gibt Anzeichen, die so gewissenhaft wie möglich zu entziffern sind.

doch etwas mit diesen Menschen geschehen, sie sind nicht mehr am Leben, sie
sind verschwunden. Einfach so verschwunden? Wohl kaum, aber weshalb
gibt es dann für sie keinen Platz im historischen Gedächtnis? Über jedes beliebige
Kavallerieregiment irgendwo aus dem
hintersten Podolien findet man eine
ganze Reihe von Monografien, Untersuchungen und Beiträgen. Über jedes Städtchen in den östlichen Grenzgebieten gibt
es irgendeine Publikation, mal besser, mal
schlechter, jedenfalls gibt es sie. Sie können sich davon überzeugen, wenn Sie nur
einmal in die Bolesław-Prus-Buchhandlung in Warschau gehen, in der sich die
Tische geradezu unter dieser Art von Literatur biegen. Aber was ist mit dem Ermland und den Ermländern? Es existiert
nicht, es gibt sie nicht. Uns, die Ermländer. Daher mein Schmerz. Denn was
bleibt schon? Nichts bleibt. In diesem
Sinne bin ich der „letzte Mohikaner“.
Mein Sohn betrachtet sich bereits als eingefleischten Posener, ganz zu schweigen
von meinen lieben Enkeln …
Mit Hubert Orłowski sprach Łukasz Musiał.
Aus dem Polnischen von Andreas R. Hofmann

Anzeige / reklama

Sie sagten: „Nur der Schmerzensschrei des
Menschen ist authentisch, alles andere ist Konstruktion.“ Es geht um Gewalt in ihren verschiedensten Dimensionen. Sie konzentrieren
sich häufig gerade auf solche Opfer der Gewalt, deren Geschichte niemand erzählt und
die von den großen historischen Narrationen
mit Schweigen übergangen werden.
Es interessiert mich die Geschichte der
Ausgeschlossenen, der Minderheiten in
der Minderheit. Die Minderheiten haben
meist keine Denkmäler, Museen, Orte der
historischen Erinnerung usw. Vor Kurzem hatte ich wieder einmal Gelegenheit,
Olsztyn/ Allenstein zu besuchen. Vor einiger Zeit ist dort ein neuer, schön gelegener Universitätskampus gebaut worden.
Darauf hat man ein Denkmal für die Opfer von Katyn aufgestellt. Sehr gut. Nur
frage ich, wieso weder dort noch sonst wo
in ganz Allenstein ein Denkmal für die
während des Zweiten Weltkrieges ermordeten Ermländer steht? Schließlich ist

DIALOG 99 (2012)

„Sylwia Chutnik hat den polnischen Feminismus revolutioniert.”
Polityka
„Es ist an der Zeit, Andrzej Stasiuks Männerprosa eine Weile beiseite zu legen und
sich mit »Weibskram« zu beschäftigen.”
Saarbrücker Zeitung
Sylwia Chutnik: Weibskram, Roman.
Vliegen Verlag 2012, 192 S., 12,90 Euro

75

K ULTU R

•

KULT URA

•

Fot.. Piotr Mordel

•

„Z każdym dniem
zmienia się nasza
wizja przeszłości”
Rozmowa DIALOG-u z germanistą, profesorem Hubertem Orłowskim na temat percepcji
przeszłości, zbiorowej tożsamości i Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej
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Panie Profesorze, pamiętam, że na biurku Pańskiego gabinetu, gdy pracował Pan jeszcze
w poznańskim Instytucie Filologii Germańskiej,
stała reprodukcja akwareli Paula Klee „Angeles
novus”. Dlaczego?
Nie tyle interesowała mnie sama akwarela,
ile jej wykładnia dokonana nieco później
przez Waltera Benjamina. Po dziś dzień
jestem do niej mocno przywiązany.
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współredaguję: „W przestrzeni czas czytamy” (praca autorstwa Karla Schlögla). Nie
ma poznania poza czasem i przestrzenią –
a zatem każde nowe poznanie dokonuje
się w nowej przestrzeni kulturowej, w nowym świecie znaków, i choćby już z tego
powodu będzie zawsze odmienne od
wcześniejszych.
Co ciekawe, Benjamin sprowadza przeszłość
do ruin, to właśnie ku nim spogląda Anioł Historii. Czym są owe ruiny? Czego Pan, badacz
przeszłości, w nich szuka?

Wykładnia ta mówi o aniele, który „wygląda
tak, jak gdyby zamierzał się oddalić od czegoś,
w czym zatopił spojrzenie. Ma szeroko rozwarte oczy, otwarte usta, rozpostarte skrzydła. Czego szukam? Odpowiem nie wprost. ZaTak zapewne wygląda anioł historii. Oblicze wsze najbardziej fascynowało mnie pytanie
zwrócił ku przeszłości. Tam, gdzie przed nami „dlaczego?”. Dlaczego człowiek – człowiek
pojawia się łańcuch zdarzeń, on widzi jedną jako jednostka, ale przede wszystkim jako
wieczną katastrofę, która nieprzerwanie mnoży istota społeczna, a więc współtworzona w
piętrzące się ruiny i ciska mu je pod stopy. swej tożsamości przez jakąś większą grupę
Chciałby się pewnie zatrzymać, zbudzić po- – postępuje tak a nie inaczej? Uważam, że
marłych i poskładać szczątki zaścielające po- literatura jest niezwykle cennym narzębojowisko. Lecz od raju wieje wicher, zaplątał dziem poznania tożsamości grupowej, stąd
mu się w skrzydłach, a tak jest potężny, że naszym głównym zadaniem, naszym, to
anioł nie potrafi ich złożyć. Wicher ten niepo- jest badaczy literatury i przedstawicieli
wstrzymanie gna go w przyszłość, do której nauk humanistycznych, jest próba udziezwrócony jest plecami, podczas gdy przed nim
aż pod niebo wyrasta zwalisko ruin. To, co naHubert Orłowski • ur. 1937 w Podlejkach
zywamy postępem to właśnie ten wicher”. Co
na Warmii, germanista, profesor UAM, rektor
Pana, który zwykł czasem określać siebie żarWyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela
tobliwym mianem „człowieka prozaicznego”,
Lindego w Poznaniu, członek Rady Fundacji
intryguje w tej poetyckiej wizji?
Borussia, członek Rady Kuratorów w Fundacji
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sekretarz
Intryguje mnie przeszłość zmieniająca się
Rady Naukowej Centrum Badań Histow miarę oddalania się od niej. Lub inaczej:
rycznych PAN w Berlinie. Specjalizuje się w baobrazy przeszłości, teraźniejszości i przydaniach na temat Trzeciej Rzeszy, teorii narszłości ukazane jednocześnie, ale w swej
racji, semantyki historycznej, niemieckich
jednoczesności zarazem niepokojących.
stereotypów o Polakach i polsko-niemieckich
Widzimy, co pozostawia po sobie historia,
stosunków literackich. Jest autorem ponad 20
nie wiemy jednak, co czeka nas w przyszłomonografii historycznych i redaktorem ponad
ści. Co więcej, z każdym kolejnym dniem
30 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej.
zmienia się również nasza wizja przeszłości. Od chwili, gdy przeczytałem ten tekst,
—
—
a może nawet jeszcze wcześniej, gdzieś
w czasach dzieciństwa – co dopiero teraz
sobie uświadamiam – zaczęło się u mnie
myślenie o literaturze, literaturze pięknej, lenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego okrejako o drobnym fragmencie tego wielkiego ślone grupy społeczne robiły w przeszłości
świata sensów tworzonych niegdyś, w prze- to, co robiły. W tym momencie pojawia się
szłości, przez ludzi, społeczeństwa, ludz- oczywiście mnóstwo dodatkowych pytań,
kość. W pełni podzielam zdanie Benja- bez których to pierwsze byłoby banalnie
mina: nasz ogląd przeszłości jest zmienny ogólnikowe. A więc, dla przykładu: w jakiej
(Benjamin użył nawet w innym miejscu mierze jesteśmy panami naszego indywiniezbyt dziś modnego słowa „dialek- dualnego i zbiorowego życia, skoro w protyczny”), oceniając ją nieustannie rewidu- cesach dziejowych tak znaczną rolę odjemy nasze punkty widzenia.
grywa przypadek (czy też, odwołując się do
W pewnym sensie Walter Benjamin nie terminologii Richarda Rorty’ego, kontynpowiedział nic nowego. Innymi słowami gencja)? Przy czym mówiąc o procesach
wyraził tylko to, co wcześniej spostrzegł dziejowych mam na myśli nie tyle historię
Kant – że nie istnieje poznanie poza cza- polityczną czy gospodarczą, ile to, co tworzy
sem i przestrzenią. Tak zresztą sugeruje matryce mentalne w postaci przekonań reskądinąd również tytuł trzydziestego tomu ligijnych, tożsamościowych, intelektualPoznańskiej Biblioteki Niemieckiej, którą nych itp.

’
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Odwołując się do moich osobistych doświadczeń, myślę, że patrząc na moje pochodzenie i socjalizację, należałoby mnie
określić jako reprezentanta swoistej „mniejszości w mniejszości”. Co prawda na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że należę
do zdecydowanej większości: pochodzę
z rodziny bez reszty katolickiej, o rodowodzie, który wyprowadziłem (przynajmniej
na Warmii) z początków XVIII wieku. A zatem wywodzę się z żywiołu etnicznie polskiego. Do tego dochodzi konfesyjność mającą wpływ na mój habitus – w tym
przypadku całkowicie katolicka. Czegóż
jeszcze chcieć, by zasłużyć na miano przedstawiciela większości? Gdy jednak przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że katolicyzm
warmiński był katolicyzmem diaspory, diaspory stosunkowo nielicznej, zanurzonej
w morzu niemieckiego żywiołu etnicznego.
Ten był zaś ze swej istoty głównie ewangelicki, czy też nieco ściślej – luterański. I jako
taki musiał wywierać znaczny wpływ na
kształt warmińskiego katolicyzmu. Nieco
żartobliwie sprowadzam to czasem do pewnej uproszczonej formuły: kiedy Mazowszanin czy Galicjanin wyruszał na pielgrzymkę do Częstochowy, modlił się, by
Matka Boska naprawiła mu zepsuty dach.
Natomiast Warmiak po prostu przystawiał
drabinę i, nie odwołując się do mocy nadprzyrodzonych, sam to robił. A więc: katolicyzm, owszem, lecz cokolwiek innego rodzaju. Ale i polskość inna, bo przecież obok
nas, w naszej wiosce, mieszkali Niemcy,
niemieccy luteranie i katolicy. Nasze życie
było więc już choćby tylko z tego powodu
życiem na pograniczu, życiem mniejszości
pośród innych mniejszości.
Taka sytuacja nauczyła mnie jednego: nie
zawierzać generalizacjom, nie dowierzać
słowu. Oczywiście z jednej strony doceniałem jego ważkość (stąd brało się wszak
moje późniejsze zainteresowanie semantyką historyczną czy stereotypami długiego
trwania), z drugiej jednak zawsze też byłem
wyczulony na fałsz, który może w nim
tkwić, a który często znajduje oparcie właśnie w istniejących powszechnie sądach
generalizujących, w zbiorowych matrycach
mentalnych. Fałsz ów dostrzegam tak wyraźnie właśnie dlatego, że wywodzę się
z kulturowego pogranicza, gdzie niemal
każdy był „mniejszością w mniejszości”,
a zatem kimś, kto zawsze był trochę outsiderem, patrzącym „cudzym spojrzeniem”
zarówno na sprawy niemieckie, jak i polskie. Widzi Pan, Poznańska Biblioteka Niemiecka, którą współredaguję, byłaby zupełnie inna, gdybym pochodził dla przykładu
z Czech. Oczywiście jej nazwa – Poznańska
Biblioteka Niemiecka a nie, dajmy na to,
Polska Biblioteka Niemiecka – stanowi
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pewien zabieg marketingowy, ukłon
w stronę miasta, w którym zamieszkałem,
studiowałem, pracowałem i pracuję. Ale
przecież wymyślając ją, zakładałem również, że istnieje ktoś taki jak „wirtualny
Poznaniak”, który trzeźwiej i bardziej racjonalnie postrzega Niemców i sprawy niemieckie, bez nadmiernych uniesień emocjonalnych.
Innymi słowy, Warmiak odkrył w Poznaniaku
swoją bratnią duszę.
Tak, przecież nie sposób ukryć, że wszystko
to odwołuje się w jakiejś mierze do moich
osobistych sentymentów, często o wartości
nieledwie anegdotycznej. Gdy sięgam do

owych anegdot, przypominam sobie na
przykład, że w naszych warmińskich, niezwykle skromnych biblioteczkach domowych, książek było bardzo mało. Z prostego
powodu: my nie mieliśmy na Warmii żadnej inteligencji. Warstwę inteligencji stanowili księża i siostry zakonne, ale oni nie
potrafili stworzyć wokół siebie takiej aury
intelektualnej, jaką tworzyły na przykład
domy niemieckich pastorów. Nie istniała
zatem (re)produkcja warmińskiego kapitału kulturowego. Jednak, co ciekawe, pośród nielicznych książek, jakimi dysponowaliśmy w domu, wiele zostało wydanych
właśnie w Poznaniu, nakładem tamtejszej
Księgarni św. Wojciecha. To były moje
pierwsze spotkania z polskimi książkami,
jeszcze w czasach, gdy uczęszczałem do
niemieckiej szkoły (1944).
Opowiada Pan szeroko, z charakterystycznym
„orłowskim” błyskiem w oku, o splątanych korzeniach swej tożsamości warmińskiej, choć
przecież z taką tożsamością, trochę „rozmytą”,
trochę „podejrzaną”, niełatwo chyba żyło się po
wojnie, gdy wielokulturowość nie była jeszcze
w modzie?
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Taka sytuacja niewątpliwie zmuszała do
podejmowania ustawicznych wyborów, których inni, urodzeni gdzieś na „etnicznie
polskim” Mazowszu czy pod innym Radomiem podejmować z pewnością nie musieli. Tymczasem moja tożsamość była pochodną określonych wyborów, i to
dokonywanych jednoznacznie za pośrednictwem kultury rozumianej jako świat
sensów i znaków. Na tym punkcie miałem
bzika i nadal chyba mam: otóż świat istnieje dla mnie głównie poprzez teksty. Stanowią one wprawdzie przejście do świata
rzeczywistego, ale jednak stoją na początku.
Oczywiście, światy te bywały rozmaite, dwa
były jednak najważniejsze: polski „świat
tekstowy”, jak by powiedział Ryszard Nycz,

lecz słabo, na trójkę z minusem. Bo i przez
siedem lat, od końca wojny do roku 1952,
nie miałem żywego kontaktu z tym językiem! Ograniczałem się więc jedynie do
biernej lektury – encyklopedii Brockhausa
czy powieści Karola Maya. Czytywałem
także wiele książek wydawanych w okresie
III Rzeszy, które, ma się rozumieć, wyszabrowałem. Jeszcze dziś posiadam w swoich
zbiorach wiele cymeliów edytorskich z tamtego czasu. Sam Pan więc rozumie, że kultura niemiecka nie była dla mnie wówczas
kulturą „wysoką”. Moje pierwsze z nią kontakty miały bowiem miejsce nie w sterylnym środowisku akademickim, a pośród
znajdowanych przypadkowo gazet, broszur,
pisemek ideologicznych, książek o India-

świat warmiński sprzed roku 1945, a także
późniejszy, oraz świat tekstów niemieckich. Jeśli chodzi o ten drugi, sprawa
znów przybiera znamiona nieledwie anegdotyczne. Otóż w owym czasie, zaraz po
wojnie, byłem „szabrownikiem” (szaber
to nawiasem mówiąc ogromne zjawisko,
o którym warto by napisać całą powieść.
Co to był szaber? Jak on zmieniał ludzi?),
szabrowałem książki. Wokół pełno czerwonoarmistów, którzy biegali, krzyczeli,
jeździli saniami i wozami, pili, gwałcili,
a ja, ośmioletni podrostek, zakradałem się
do niemieckiej leśniczówki, gdzie spodziewałem się znaleźć niemieckie książki.
I nie myliłem się w swoich rachubach,
książki rzeczywiście tam były. Podróżowałem także koleją do „rodowej” Dużej
Purdy, przywożąc stamtąd wielkie tomiszcza oprawionych egzemplarzy „Gazety
Olsztyńskiej” z końca XIX wieku, które
znalazłem w bibliotece mojego dziadka.
Zatem choćby w ten tylko sposób dokonywałem nieustannych wyborów.
Ale idźmy dalej: w gimnazjum nie miałem języka niemieckiego. Pisemny egzamin wstępny na studia zdałem wprawdzie,

nach, a zatem w całym owym przebogatym
kosmosie wyszabrowanych po wojnie
„strzępków tekstowych”, z których sam Benjamin miałby, jak sądzę, wielką radość.

DIALOG 99 (2012)

Zastanawiam się, po co Panu było to wszystko,
naówczas chłopakowi, który miał za sobą bolesne przeżycia związane z wojną? Skąd to zainteresowanie językiem, kulturą, historią swoich,
było nie było, oprawców? Skąd później – już za
sprawą germanistyki – powroty do czegoś, co
przecież nieuchronnie musiało się wiązać ze
wspomnieniem bólu i cierpienia? Z rozlicznymi
traumami, o których pisze Pan choćby w książce
„Warmia z oddali”?
Kiedy o tym wszystkim myślę, zastanawiam się, kiedy właściwie świadomie zacząłem dostrzegać grozę wojny. Przez długi
czas wydawało mi się, że okrucieństwo,
cierpienie i śmierć są czymś oczywistym.
Że tak po prostu musi być. Że stryj musiał
zginąć, i ojciec też. Zresztą zanim do tego
doszło, ojciec przez kilka tygodni woził do
Olsztyna oficerów radzieckich, z którymi
miał dobry kontakt. I to mimo, że wcześniej czerwonoarmiści zabrali nam parę

•

wspaniałych koni, zaszlachtowali wszystkie
świnie, a ziarno przeznaczyli do wyrobu
wódki (matka szczęśliwie zdołała się uchronić przed gwałtem, choć była wtedy jeszcze
młodą kobietą; zakochał się w niej, platonicznie, rosyjski kucharz i podsyłał nam
czasem coś do jedzenia). Potem jednak
w okolicy pojawili się enkawudziści, którzy
zabrali z naszej i okolicznych wsi około
trzydziestu mężczyzn. Stryj zmarł z głodu
i wycieńczenia jeszcze podczas transportu,
ojciec zaś jakiś czas później, w obozie pod
Charkowem. Dla mnie, wówczas ośmiolatka, było więc w jakimś sensie rzeczą normalną, że gdy przychodzi wróg, to zabija,
gwałci, kradnie.
A poza tym… wcale nie chciałem studiować germanistyki. Zastanawiałem się nad
wyborem polonistyki lub prawa. To drugie
z racji mojego zainteresowania kryminalistyką i w ogóle pytaniem „dlaczego?”. Dlaczego człowiek, dlaczego grupa ludzi czyni
to lub tamto? Czy musi? Czy jest to konieczne? Ile w ich działaniach wolnej woli,
a ile posłuszeństwa wobec „wdrukowanych” w ich świadomość matryc mentalnych? To fascynująca kwestia, niestety zadziwiająco rzadko dostrzegana. A przecież,
żeby móc przeżyć, człowiek potrzebuje
nie tylko ciepła, jedzenia, dachu na głową,
ale też i sensu. Możliwości ma, jak sądzę,
wówczas dwie: albo „Sinnfindung” (odnalezienie sensu) albo „Sinnsuche” (poszukiwanie sensu). To pierwsze zakłada, że
człowiek odnajduje jakiś sens, najczęściej
w wielkich narracjach, na przykład religijnych. Sytuacja jest wtedy bardzo komfortowa. Ale co ma uczynić człowiek, który
nie potrafi znaleźć żadnego sensu w istniejących narracjach światopoglądowych
czy ideologicznych? Musi chyba spróbować odnaleźć go na własną rękę, jak proponował to choćby Albert Camus. Viktor
Frankl, austriacki Żyd i psychiatra, który
przeżył Auschwitz, napisał w pewnym
miejscu, że do popędów wymienianych
i opisywanych przez Freuda, należałoby
dodać jeszcze jeden, bardzo istotny, mianowicie pęd ku sensowi. U jego początków stoi – powracamy tym samym do punktu wyjścia – pytanie „dlaczego?”.
Dlaczego owa „czarna skrzynka” zwana
moim bliźnim postępuje w ten sposób,
a nie inny? W przypadku Niemców jako
pewnej określonej grupy społecznej w czasie II wojny światowej jest to kwestia
szczególnie zagadkowa, a jednocześnie
o niebywałym znaczeniu. Ona też, między
innymi, doprowadziła mnie do projektu
Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, tego
swoistego „leksykonu niemieckości”. Leksykonu subiektywnego, zgoda, ale przecież wielu ludzi bierze udział w tej inte-
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lektualnej „zabawie”, przystaje na zaproponowane w niej reguły gry.
Moi koledzy zawsze niebywale się radują,
gdy od swoich uczniów i współpracowników otrzymują pod koniec pracy zawodowej „księgę pamiątkową”. Tymczasem ja
mam najwspanialszą księgę pamiątkową,
jaką można sobie tylko wyobrazić: rozpisaną na trzydzieści grubych tomów – a będzie ich z pewnością jeszcze więcej. I jacyż
autorzy biorą udział w tym przedsięwzięciu! Nie tylko przecież ci, którzy dają swoje
teksty – Walter Benjamin, Gottfried Benn,
Norbert Elias, by wymienić jedynie niektórych – ale i polscy badacze, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy udzielają
się jako redaktorzy poszczególnych tomów,
autorzy wstępów czy nawet tłumacze. Oni
wszyscy, z osobna i razem, tworzą ów rozległy kosmos, jakim jest Poznańska Biblioteka Niemiecka, rezerwuar niemieckości otwartej.
Nie sposób nie zauważyć, że rozmawiając cały
czas poruszamy się w orbicie myśli Benjamina...
Zapewne w wielkiej mierze tak, choć nie
da się ukryć, że ów ambitny Benjaminowski zamysł nigdy nie doczeka się pełnej
realizacji, ponieważ w ostateczności
wszystko, na co jesteśmy zdani, to tylko
fragmenty, urywki całości, próby, udane
raz bardziej, raz mniej. Byłoby z pewnością dobrze, gdybyśmy mieli w Polsce więcej podobnych projektów, choćby „bibliotekę” rosyjską, ukraińską czy francuską.
Zwłaszcza rosyjska byłaby dla nas niezmiernie istotna, gdyż pozwoliłaby nam –
podobnie jak Poznańska Biblioteka Niemiecka – w jakimś stopniu poddać redefinicji naszą „polskość”. Przecież jako społeczeństwo i naród nie określamy własnej
tożsamości w odniesieniu do Czechów,
Słowaków czy Ukraińców (tych ostatnich
traktujemy wręcz instrumentalnie), lecz
przede wszystkim w odniesieniu do Niemców i Rosjan. Nasz stosunek do nich
można by określić, na co zasadnie wskazuje ostatnio choćby filozof Adam Chmielewski, jako groźną mieszaninę kompleksów niższości i manii wielkości.
Jest rzeczą ciekawą, że specjaliści od historii politycznej, czyli „zdarzeniowej” –
a takich mamy w Polsce na pęczki – zazwyczaj nie dostrzegają tego rodzaju kwestii. Nazywam je sensacjami długiego trwania. Jej przykładem, by na chwilę sięgnąć
poza nasze lokalne podwórko, jest sytuacja na Bałkanach. Zainicjowane tam niegdyś podziały (za czasów Marii Teresy osadzono pogranicze monarchii habsburskiej
bitnymi Serbami, którzy mieli się przeciwstawić Turkom) w znacznej mierze
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funkcjonują do dnia dzisiejszego, będąc
trwałym elementem istniejących na tych
obszarach matryc mentalnych. Ale i w naszym społeczeństwie istnieją rzecz jasna
pewne niezmienne postawy, pewne stałe
wzorce zachowań (których nie należy mylić z duchem narodowym, bo taki nie istnieje), jak na przykład „kod folwarczny”,
„syndrom folwarczny”.
W podobnym duchu wyrażał się zresztą
Antoni Mączak, badacz kwestii klientelizmu, który nadal u nas panuje jako jeden
z najważniejszych wzorców zachowań,
choćby w formie klientelizmu kościelnego.
Oczywiście, w przypadku Niemców także
mamy do czynienia z określonymi postawami i matrycami mentalnymi. Przybrały
one wszakże odmienny kształt od naszych,
czego uświadomieniu ma służyć między
innymi właśnie Poznańska Biblioteka Niemiecka. Pokazuje ona, że w historii nie liczy się jedynie „zdarzeniowość” i fakty, ale
także to, co się dzieje w ludzkich głowach.
Zwłaszcza jeden z tomów serii, zatytułowany „Sonderweg. Spory o ‘niemiecką
drogę odrębną’”, miał na celu unaocznić
tę kwestię.
W ciągu trzynastu lat istnienia Pański projekt
wydawniczy mocno okrzepł, doczekawszy się
niedawno swojego trzydziestego pierwszego
tomu. Czy dzięki Poznańskiej Bibliotece Niemieckiej chciał Pan „wytłumaczyć” Polakom
Niemcy?
W takich sprawach jestem luteraninem.
Luter powiedział: „Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to
jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni”.
Więc kto wie, może ten projekt jest właśnie takim drzewkiem? Od początku jego
powstania doliczyłem się około stu recenzji, lecz nie one są najważniejsze. Najważniejsze są odniesienia i cytaty, a te pojawiają się ostatnio coraz częściej. Przy
czym istotna jest w tym wszystkim nie
tyle osobista satysfakcja, ile fakt, że do naszego dyskursu akademickiego wchodzi
powoli nowy rodzaj semantyki, nowy sposób myślenia. Co naturalną koleją rzeczy
przekłada się także na dydaktykę uniwersytecką. W bibliografii wielu seminariów
na wydziałach historycznych i politologicznych pojawiają się publikacje Poznańskiej
Biblioteki Niemieckiej.
Dziś zainteresowanie wspólną polsko-niemiecką przeszłością, niemiecką literaturą, filozofią, socjologią, sztuką wyraźnie w Polsce słabnie. Czy to wina samych Niemiec, być może
niezdolnych już dłużej nas intelektualnie „uwodzić”, czy może po prostu wyczerpał się dotychczasowy paradygmat wzajemnych relacji,
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który przyniósł tak wspaniałe owoce w dyskusjach lat 90.?
Sformułowanie „sąsiedztwo zobowiązuje”
nie straciło na znaczeniu do dziś. Mało
tego, z pewnych względów jest obecnie
ważniejsze aniżeli w latach 90. Wtedy linia politycznych podziałów była w jakimś
sensie wyraźna: tu my, tam oni. Tymczasem dziś sytuacja wydaje się dużo bardziej
niejasna. Nadal przecież niektóre ugrupowania polityczne pogrywają kartą niemiecką. Jeżeli jeden z wysoko postawionych polskich polityków mówi, że
Gazociąg Północny stanowi powtórzenie
paktu Ribbentrop-Mołotow, to używa sformułowań, w których niemieckość (i rosyjskość, nawiasem mówiąc, także) ponownie staje się synonimem zła. Innymi
słowy, polityk ów insynuuje, że Niemcy
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i Rosjanie mogą razem wyłącznie knuć,
ma się rozumieć przeciwko Polakom. Nie
zadaje jednak pytania, dlaczego strona polska w porę nie włączyła się do tego interesu – politycznego i ekonomicznego.
Przecież ja nie mam pretensji do Bismarcka, że w zgodzie z własnym interesem
politycznym przeprowadzał Kulturkampf,
w którym strona polska mocno oberwała.
Ja mam pretensje do moich polityków, którzy nie potrafią dopilnować pewnych prostych rzeczy. I którym zbywa na pragmatyzmie. Oczywiście, jestem daleki od
stwierdzenia, że nie należy zachowywać
czujności w stosunku do poczynań społeczeństwa i państwa niemieckiego. Niestety sposób, w jaki się u nas instrumentalizuje tę kwestię – od kręgów
publicystycznych po ministerialne – sprawia, że zadanie przybliżania polskiej „kla-
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sie umysłowej” kategorii intelektualnych
i mentalnych z obszaru szeroko pojętej
kultury niemieckiej pozostaje, jak sądzę,
w dalszym ciągu aktualne.
Jeśli chodzi natomiast o kwestię, którą
Pan podnosi, powiem tak: w poznańskim
Instytucie Zachodnim uczestniczę właśnie
w projekcie mającym na celu podsumowanie niemieckich przemian politycznych,
społecznych, kulturowych, ekonomicznych itd. w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Obszar, którym się zajmuję dotyczy
zmian w niemieckim krajobrazie kulturowym. Na bieżąco śledzę więc wszystko, co
się w tym względzie dzieje po drugiej stronie Odry. I dostrzegam tam wielkie bogactwo oferty kulturalnej.
Obserwuję, żeby podać jakiś przemawiający do wyobraźni przykład, zmiany w krajobrazie kulturowym miast niemieckich
od przełomu 1989/90, przyglądam się
architekturze, muzeom i galeriom, zwłaszcza pod kątem ich stosunku do przeszłości. Toż to jeden z najbardziej fascynujących rozdziałów przemian kulturowych
na kontynencie europejskim ostatnich
dziesięcioleci! O czym w Polsce nie mamy
zielonego pojęcia. Mówimy: No tak, byłem
w Paryżu, Londynie, Rzymie, Barcelonie
(żeby, ma się rozumieć, obejrzeć Gaudiego). A co, pytam, z Niemcami?! Na miłość boską, Berlin, sam Berlin, w ostatnich
dwóch dekadach został kulturowo całkowicie przeorany! Muzea kultur egzotycznych w Dahlem, znakomita, pochodząca
jeszcze z czasów wilhelmińskich i odrestaurowana niedawno Wyspa Muzeów czy
nowy kompleks muzealny przy placu
Poczdamskim, by nie wspomnieć o słynnym Muzeum Topografii Terroru czy Pomniku Holocaustu. A ileż dzieje się obecnie w dawnych stolicach małych księstw
niemieckich! Dessau, Bautzen, Chemnitz
– pies z kulawą nogą nie zainteresuje się
u nas wspaniałą nowoczesną architekturą,
która tam ostatnio powstaje. Czasem
mam ochotę przywołać list Heinego
z roku 1822, który z Poznania, gdzie odwiedzał swoich polskich kolegów ze studiów, pisał mniej więcej, że: Polacy jadą
do Paryża, żeby nauczyć się modnych manier i nabyć perfumy, nie zwracając uwagi
na Niemcy – ów siermiężny „Kartoffelland” – które mijają po drodze. Może wówczas było to zasadne, może Francja rzeczywiście dysponowała w tym czasie
znacznie bogatszą ofertą kulturową i cywilizacyjną niż Niemcy. Ale dlaczego dziś
nadal mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak gdyby nic się w historii nie
zmieniło?
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Czy potrafiłby Pan zarysować jakieś perspektywy wyjścia z tego impasu? Czy też przychyla
się Pan do opinii, że nieodwołalnie skończył
się pewien paradygmat w naszych wzajemnych
relacjach, pewna bardzo ważna epoka?
Kłopot jest taki, że wciąż nie posiadamy
zbyt wielu badaczy dobrze znających się
zarówno na dziejach kultury polskiej, wraz
ze wszystkimi jej „obolałościami”, jak i potrafiących należycie zrozumieć specyfikę
strony niemieckiej. Co niewątpliwie utrudnia porozumienie. Na to nakłada się
wszakże jeszcze inny problem. Otóż w pokoleniu niemieckich „Flakhelfer-Generation”, z którego wywodzą się przecież Günter Grass, Siegfried Lenz, Christa Wolff
czy Hans-Dietrich Genscher, istniało jeszcze jakieś poczucie winy za to, co się
w przeszłości wydarzyło, natomiast
w młodszych generacjach – co, chciałbym
wyraźnie podkreślić, jest zjawiskiem całkowicie zrozumiałym – już tego brak. Tymczasem strona polska (również młodzi ludzie) nadal wykazuje irytującą mnie
postawę roszczeniową: To myśmy cierpieli,
więc nam macie ciągle coś dawać. Przesadzam? Może przesadzam. A może i nie.
Swoistym epitafium dla „tłustych” lat 90. wydaje się niedawno wydana przez Pana antologia „Moje Niemcy – Moi Niemcy. Odpominania”. Ta ważna publikacja zbiera wypowiedzi
kilkudziesięciu polskich badaczy, publicystów,
pisarzy i tłumaczy sięgających do swoich doświadczeń osobistych i autobiograficznych
w kontaktach z Niemcami…
…poddanych, co trzeba koniecznie dopowiedzieć, autorefleksji, odpominaniu. Kategoria odpominania, którą od lat uparcie
staram się „przemycić” do dyskursu nauk
humanistycznych, jest w tym kontekście
kluczowa, chociaż nie ja jestem jej twórcą
(o „odpominaniu” pierwszy mówi wedle
mojej wiedzy Norwid). O co w niej chodzi?
Już wyjaśniam: otóż humanista – historyk,
historyk sztuki, socjolog, nieważne – zawsze posiada jakąś własną biografię, bardzo osobistą. Po latach wraca do niej, jeszcze raz ją przetwarza, dokonując swoistej
autorefleksji z perspektywy czasu, jaki pozostawił za sobą, z perspektywy swojej
drogi życiowej, z perspektywy własnej formacji intelektualnej itp. Nie tyle budując
od nowa własną biografię, ile zrywając kolejne pokłady niepamięci, jakie się nawarstwiły w jego świadomości przez całe jego
życie. Z czego wziął się pomysł antologii
„Moje Niemcy – moi Niemcy”?
Byłem swego czasu zdumiony i nieco
zaskoczony wymową wywiadu, jakiego
udzielił przed swoją niespodziewaną
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śmiercią Reinhart Koselleck. We wszystkich wcześniejszych publikacjach tego
znakomitego badacza było nieobecne jego
życie osobiste. I oto nagle dowiedzieliśmy
się, że Koselleck, pochodzący z Görlitz
i wywodzący się z rodziny patriotycznej,
acz nie nazistowskiej, brał udział w wojnie
jako żołnierz Wehrmachtu. Pewnego dnia,
już pod koniec wojny, został schwytany
przez czerwonoarmistów i zaprowadzony
do Auschwitz, na „lekcję poglądową”. Co
tam ujrzał, możemy się łatwo domyślić.
Nie jestem pewien, czy nie musiał własnymi rękoma – bo do tego przecież także
dochodziło – przenosić trupów, które leżały tam całymi stosami. Wspominając
ów czas, Koselleck używa charakterystycznego słowa „einbrennen” – „wytrawiać”,
„wypalać”. Otóż to wszystko były obrazy,
które zostały mu w pamięci na całe życie.
Przeczytawszy to, pomyślałem, by zapytać
polskich uczonych, różnego autoramentu,
a także polityków, publicystów, dziennikarzy, pisarzy, jak to było u nich z tą „kwestią
niemiecką”, w wymiarze jednostkowym,
ale rzuconym na tło szerszych procesów
dziejowych. I tak narodził się pomysł tego
tomu.
Czy ta antologia spełniła Pańskie oczekiwania?
Zawiera ona wiele interesujących wypowiedzi, choć, nie da się ukryć, część autorów potraktowała postawione przed nimi
zadanie zbyt dosłownie, część zaś ograniczyła się do zwykłej wyliczanki („co, gdzie,
kiedy”). Ale i to o czymś świadczy. Per
saldo jestem więc zadowolony. Antologia
obejmuje niemal pięćdziesiąt tekstów
(m.in. Jerzego i Barbary Szackich, Jerzego
Jedlickiego, Henryka Samsonowicza czy
Stefana Chwina). U źródeł wszystkiego
stoi oczywiście odpominanie, które staje
się w ten sposób kategorią analityczną.
I mam nadzieję, że jako taka przyjmie się
ona w dyskursie polskiej humanistyki.
Zresztą pojawiają się już pierwsze tego
oznaki.
Nie sposób w tym kontekście nie przypomnieć
słów Maksa Webera, który przed stu laty, zaproponował własną definicję kultury, pisząc,
że „z punktu widzenia człowieka jest ona skończonym wycinkiem bezsensownej nieskończoności wydarzeń świata, któremu nadajemy sens
i znaczenie”. Bardzo często przywołuje Pan te
słowa w swoich pracach.

turowych, jak i do wydarzeń codziennych,
błahych. Przychodzę wczoraj do gabinetu,
w którym teraz obaj rozmawiamy i widzę,
że stoły są ustawione inaczej niż zwykle.
Oho, myślę sobie, mieli seminarium.
A może nie, może ktoś się na tym stole
kochał? Tak czy inaczej, znaki istnieją i należy je odczytać możliwie najsumienniej.
Powiedział Pan: „Tylko krzyk bólu jest autentyczny, reszta to konstrukty”. Chodzi o przemoc, w jej najrozmaitszych wymiarach. Pańska
uwaga często kieruje się właśnie ku takim ofiarom przemocy, które nie doczekały się własnych opowieści, zostały pominięte przez wielkie narracje historyczne.
Interesują mnie dzieje ludzi wykluczonych, mniejszości w mniejszości. Mniejszości najczęściej nie mają swoich pomników, muzeów, miejsc pamięci historycznej
itp. Ostatnio miałem po raz kolejny sposobność odwiedzić Olsztyn. Jakiś czas
temu powstał tam nowy, pięknie położony
kampus uniwersytecki. Na jego terenie postawiono pomnik ofiar katyńskich. I bardzo dobrze. Tylko pytam: dlaczego nie postawiono tam, podobnie jak zresztą i w
całym Olsztynie, żadnego pomnika pomordowanych w czasie wojny Warmiaków?
A przecież coś się stało z tymi ludźmi, ich
nie ma, znikli. Znikli tak po prostu? A jeśli
nie, dlaczego brak dla nich miejsca w pamięci historycznej? Na temat pierwszego
lepszego pułku kawalerii, gdzieś z głębokiego Podola, znaleźć można całe mnóstwo monografii, opracowań, przyczynków. O każdym miasteczku kresowym
istnieją jakieś publikacje, lepsze lub gorsze, ale zawsze. By się o tym przekonać,
wystarczy przestąpić próg Głównej Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa
w Warszawie, gdzie stoły wprost uganiają
się od tego rodzaju książek. A co z Warmią
i Warmiakami? Jej nie ma, nas nie ma.
Nas, Warmiaków. Stąd ten ból. Bo co pozostaje? Nic nie pozostaje. W tym sensie
jestem „ostatnim Mohikaninem”. Syn
uważa się już za „poznańską pyrę”, nie
mówiąc o moich kochanych wnukach...
Z Hubertem Orłowskim rozmawiał Łukasz
Musiał.

Tak, bo moim zdaniem jest to najpiękniejsza, a w każdym razie najbardziej poręczna definicja kultury, jaką kiedykolwiek
ktokolwiek zaproponował. Można ją odnieść zarówno do wielkich procesów kul-
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Bogdan Twardochleb

Metamorphosen Stettins
Jan Musekamps Buch über die kulturelle Entwicklung der Odermetropole nach 1945

Stettin / Szczecin

Jan Musekamps Buch „Zwischen Stettin
und Szczecin. Metamorphosen einer
Stadt von 1945 bis 2005“ ist die erste
Monografie über den kulturellen Wandel Szczecins der Nachkriegszeit. Die
Publikation wurde mit dem Förderpreis
des Botschafters der Republik Polen ausgezeichnet – die Belesenheit und der
Forschungseifer des Autors sind beeindruckend.
Jan Musekamp studierte Kulturwissenschaft und Geschichte an den Universitäten in Frankfurt (Oder), Thorn/Toruń und
Brünn/Brno, und während der Recherchen für sein Buch lebte er ein Jahr in
Szczecin. Nach der Verteidigung seiner
Doktorarbeit arbeitete er als Referent im
Auswärtigen Amt, heute ist er wieder an
der Viadrina tätig: Am Lehrstuhl für Ge-
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schichte Osteuropas, der von dem renommierten Kulturwissenschaftler, Historiker
und Slawisten, Begründer der angewandten Geschichte und Musekamps Meister
Professor Karl Schlögel geleitet wird. Die
Forschungsinteressen Musekamps gelten
Zwangsmigrationen und Aneignung des
vorgefundenen kulturellen Erbes, deutschpolnischer Beziehungsgeschichte, der Kultur des Grenzlandes und der urbanen
Räume in Grenzregionen sowie der Geschichte des preußischen Bahnverkehrs –
der legendären Ostbahn. Darüber hinaus
ist Musekamp auch Essayist, Publizist,
Übersetzer und Mitarbeiter des Instituts
für angewandte Geschichte, das 2011 mit
dem von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband verliehenen DIALOG-Preis ausgezeichnet wurde.
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Das der Stadt Szczecin gewidmete Buch
zählt über vierhundert Seiten und verfügt
über umfangreiche Register und Bibliografien. Der Verfasser bewegt sich frei
durch verschiedene Gebiete der Nachkriegsgeschichte Szczecins und präsentiert die Dynamik der kulturellen Prozesse, die die Verwandlung der Stadt
bedeuteten und immer noch bedeuten:
Aus dem bis 1945 von Deutschen bewohnten Stettin in Szczecin, in dem seit 1945
Polen leben.
Jan Musekamp kommt aus der Schule
Karl Schlögels. Seine Geschichte stützt
sich gewissenhaft auf Fakten aus dem gesellschaftlichen Leben. Das rückt sie in
die Nähe eines Essays und ist ein eindeutiger Gewinn.
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***
Gleich zu Beginn betont der Autor, seine
Fokussierung auf eine einzige Stadt heiße
keineswegs, es handele sich dabei um Lokalgeschichte. Er beschäftige sich mit
Szczecin auf der Suche nach einem Paradigma, das erkenne ließe, wie sich eine
neue Bevölkerung eine Großstadt kulturell aneigne. Szczecin, ähnlich wie
Gdańsk, Wrocław oder Kaliningrad, eigne
sich besonders gut für eine solche Untersuchung, weil seine Bevölkerung nach
dem Zweiten Weltkrieg vollständig ausgetauscht worden sei. Insofern könnte
man sagen, die Stadt sei das tatsächliche
Labor des Forschers.
Musekamp bezieht sich auf Kulturanthropologie, was dem Leser ermöglicht,
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die Metamorphose Szczecins in einem
breiteren kulturellen Kontext zu betrachten. Er berücksichtigt dabei die Besonderheit der Stadt, zu der mehrere Faktoren
beigetragen haben: Der Verlauf der Aussiedlungen der Deutschen und der Ansiedlung der Polen, die lange Anwesenheit der sowjetischen Verwaltung und
Armee, die Lage an einem Fluss, in der
Nähe des Meeres und an der neuen
deutsch-polnischen Grenze, die sie der
Hälfte der historischen Basis beraubt und
aus einer in der Mitte der geografischen
Region gelegenen Stadt eine Grenzstadt
gemacht hat.
Eine Reflexion über Szczecin, schreibt
Musekamp, sei ein weiteres Teil eines Puzzles über das Schicksal von Großstädten
in der Nachkriegszeit, welches das in den
früher erschienenen Büchern entstandene Bild ergänze. Gregor Thum befasste
sich mit Wrocław, Peter Oliver Loew mit
Gdańsk, Per Brodersen mit Kaliningrad
und Felix Ackermann mit Grodno. Für
Musekamp war das Buch Thums „Die
fremde Stadt. Breslau 1945“ besonders
wichtig; zum einen, weil es sich bei Thum
um dieselbe Schule der „angewandten Geschichte“ von Karl Schlögel handelte, die
seine Publikation inspirierte (wie auch
das Buch Felix Ackermanns), und zum
anderen, weil Musekamp diese Schule in
gewissem Sinne fortsetzt. Aber während
Thum sein Augenmerk auf die Geschichte Wrocławs in den ersten Nachkriegsjahren richtete und sein Buch mit
dem Titel „Die fremde Stadt“ versah, gelangte Musekamp bis an die ersten Jahre
des 21. Jahrhunderts.
Das Buch beginnt mit einer Schilderung
der Eindrücke, die der Autor bei einem
Spaziergang durch die Stadt gewonnen
hat. Dem Erzähler, den die Lektüre von
„Moskau lesen. Die Stadt als Buch“
(2000) Karl Schlögels und dessen Bemerkungen über die Bedeutung der „Augenarbeit“ inspiriert haben, fallen in dem Bild
Szczecins Unstimmigkeiten auf, die einer
Erklärung bedürfen. Es handelt sich um
Brüche in Urbanistik und Architektur, die
von kulturellen Eingriffen zeugen, oder
besser gesagt: von der Koexistenz verschiedener kultureller Codes. Szczecin erscheint ihm als eine Art Collage, eine willkürliche Realität, ein eklektischer Text, der
aus verschiedenen Teilen zusammengekittet ist und erst einmal entziffert werden
muss. Das Buch stellt somit einen Bericht
über die Lektüre dieses Textes dar und einen Versuch, die Fragen zu beantworten,
die während der ersten Stadterkundung
des Autors aufgekommen sind. Die Unterstützung für den Beobachter kam von-
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seiten der Geschichte, Kunst- und Kultur, Architektur- und Urbanistikgeschichte
sowie Soziologie, Politologie und Literaturwissenschaft.
Der Verfasser zeichnet den Ablauf der
Geschehnisse nach und nennt zu Beginn
die Erklärung der volkspolnischen Machthaber, die 1945 verkündeten, Stettin werde
in jeglicher Hinsicht eine ausschließlich
polnische Stadt, seine Einwohner werden
von sich mit Stolz sagen können, sie seien
„Szczeciner“, ohne sich an die deutsche
Vergangenheit zu erinnern. Betrachtet
man die Stadt als einen Text, kommt man
zu dem Schluss, diese Erklärung kündigte
seinen fundamentalen Wandel an.

***
Der Ordnung halber sei erwähnt, dass
Musekamp bereits im Vorfeld dem Leser
die Möglichkeit nimmt, stereotype Fragen
zu stellen. Er erklärt die verwendeten
Fachtermini, wie zum Beispiel „Bevölkerungsaustausch“ oder „Vertreibung“ und
unterstreicht, er beziehe den Begriff „Vertreibung“ sowohl auf die Deutschen als
auch auf die Polen, die nach dem Zweiten
Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten.
Er stellt fest – ähnlich wie Thum in seinem Buch über Wrocław –, der Anfang
der „totalen Katastrophe der deutschen
Stadt“ sei die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland gewesen,
und der „Exodus der deutschen Bevölkerung, die seit Jahrhunderten in der Stadt
ansässig war“, sei eine Folge ihrer Politik
gewesen, die zum Krieg und Holocaust
geführt habe. Der Autor macht auch auf
eine große Anzahl von Polen aufmerksam, die nicht erst nach dem Krieg in
Stettin erschien, sondern bereits während
des Krieges, denn sie wurden von Deutschen zur Zwangsarbeit verschleppt.

***
Als Nächstes werden die im Buch behandelten Ereignisse in einen geschichtskulturellen Kontext gesetzt. Man könnte sagen, Musekamp beginnt mit der mit
Hypothesen überzogenen Vorgeschichte
Szczecins der Nachkriegszeit, also mit der
einige Monate andauernden Übergangszeit, in der die Stadt nicht mehr zu
Deutschland und noch nicht zu Polen gehörte. Es handelt sich um den Zeitraum
zwischen dem 26. April 1945 (der Besetzung Stettins durch die Rote Armee), dem
5. Juli 1945 (der Übergabe der Stadt an
Polen) und dem 4. Oktober 1945 (der Festlegung der deutsch-polnischen Grenze in
unmittelbarem Westen von Stettin). Über
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zwei Monate lang arbeitete in Stettin –
mit Einwilligung der sowjetischen Kriegskommandatur – eine deutsche Stadtverwaltung. Die deutschen Einwohner, die
kurz nach dem Krieg in die entvölkerte
Stadt zurückgekehrt waren, hofften vor
dem Hintergrund der Aussagen und Entscheidungen der Besatzer, dass Stettin –
oder wenigstens sein westlicher Teil – innerhalb der deutschen Grenzen bleiben
würde. Sowohl in Deutschland als auch
in Polen wird bis heute darüber gesprochen, die Stadt sei damals zum Objekt eines unklaren politischen Spiels unter Alliierten geworden. Musekamp, der sich
als Mythenjäger und Pragmatiker zeigt,
schreibt in seinem Buch, dass bis zur Potsdamer Konferenz die Situation Niederschlesiens westlich der Oder nicht klar
war, aber auf Stettin traf dies nicht zu.
Zwar wurde die Stadt erst mal ein „östlicher Vorposten der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands“, aber dies hatte
keinen Einfluss auf die bereits früher getroffenen Entscheidungen über die Stadt,
sondern es hing lediglich mit der Notwendigkeit der Stunde zusammen: Der Aufrechterhaltung einer reibungslosen Kommunikation zwischen Berlin und dem
Stettiner Hafen, der vom sowjetischen Militär verwaltet wurde. Es handelte sich um
nichts anderes als um einen sicheren
Transport von Kriegsbeute aus Berlin in
die Sowjetunion. Für die deutsche Bevölkerung war es insofern gut, dass ihr in
Stettin und Umkreis die sogenannten
„wilden Vertreibungen“ erspart blieben.
Das Fazit Musekamps kann bei den
Szczecinern auf Missfallen stoßen, da sie,
der These folgend, Szczecin sei erst am 5.
Juli 1945 „wirklich polnisch“ geworden,
jedes Jahr an diesem Tag ihre Stadt feiern
(früher war es der 26. April). Bis heute
lässt sich jedoch nicht eindeutig sagen,
was genau an diesem Datum gefeiert
wird: Der Jahrestag der Übernahme der
Stadt durch die polnische Verwaltung, ihrer Übergabe an Polen, ihrer Rückkehr
und Eingliederung in den polnischen
Staat oder aber – wie einst festgestellt
wurde – der Geburtstag der Stadt (!), die
wohlgemerkt fast tausend Jahre alt ist.
Gleich, wie darüber geurteilt werden mag,
zeugt es davon, dass in Szczecin immer
noch nach einem Mythos gesucht wird,
der seine Identität zusammenfügen
könnte.
Der Streit um den Jahrestag (das historische Gedächtnis), an den Musekamp erinnert, wurde auch 1993 geführt, kurz vor
dem 750. Jubiläum der Stadtgründung.
Die Teilnehmer der diesbezüglichen Debatten teilten sich in zwei Hauptgruppen
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auf: Die einen sprachen über das 750. Jubiläum der Stadt, die anderen über den
750. Jahrestag der Verleihung des Stadtrechts. Die Ersten wollten es prachtvoll
feiern und die deutschen Stettiner einladen, die Letzteren – darunter führende
Szczeciner Historiker – vertraten wiederum die Meinung, es gäbe nichts zu
feiern, denn die Verleihung des Magdeburger (also des deutschen) Stadtrechts
bedeutete den Beginn der Germanisierung des slawischen Stettins. Als Beweis
führten sie die 1943 von Nationalsozialisten organisierte, pompöse Feier zum 700.
Jubiläum der Stadtgründung an. Sollte
man irgendetwas feiern – argumentierten
sie weiter –, dann irgendeinen Jahrestag
des slawischen Stettins, das lange vor der
Verleihung des Stadtrechts entstanden ist.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass
dieser Streit ebenfalls von deutschen Stettinern kommentiert wurde, was in eine
Art Wettstreit um historische Monografien mündete. Ilse Gudden-Lüddecke veröffentlichte eine „Chronik der Stadt Stettin“, die hauptsächlich den Zeitraum
zwischen der Stadtgründung und 1945
umfasste, und Tadeusz Białecki eine „Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od
czasów najdawniejszych do 1980 roku“
[Geschichte Szczecins seit frühester Zeit
bis 1980] (mit „frühester” Zeit ist die prähistorische und slawische Zeit gemeint).
Die Titel beider Bücher suggerieren, dass
die Stadt noch im Jahre 1993 zwei Gedächtnisse hatte: ein deutsches und ein
polnisches. Damals erschien auch ein
breit diskutiertes Buch „Stettin – Szczecin,
1945–1946. Dokumente – Erinnerungen.
Dokumenty – wspomnienia“, das von
deutschen und polnischen Historikern –
unter anderem von Ilse Gudden-Lüddecke
und Tadeusz Białecki – herausgegeben
wurde und ein gemeinsames Gedächtnis
der Stadt fördern sollte.

***
In einem weiteren Kapitel seines Buches,
„Stettin als Kreuzungspunkt erzwungener
Wanderungen“, schildert Musekamp den
nationalen und gesellschaftlich-kulturellen Hintergrund der Szczeciner Metamorphose. Er schreibt über das Schicksal der
Deutschen nach dem Krieg (Ghettos,
Sammellager, brutale Überfälle auf die
Bahntransporte mit deutschen Aussiedlern), wobei er darauf hinweist, dass viele
Deutsche von der sowjetischen und polnischen Verwaltung beschäftigt wurden.
Der Autor stellt die verschiedenen Gruppen der polnischen Neusiedler vor und
unterstreicht die regionalen, kulturellen,
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sozialen und nationalen Unterschiede
zwischen ihnen. Richtig erkennt er Gruppen, die aus verschiedenen Regionen
stammten und somit verschiedene kulturelle Codes vertraten. Die erste Gruppe
bildeten Neusiedler aus dem geografisch
und wirtschaftlich ähnlichen Großpolen,
die mit der vorrückenden Front gekommen waren und Deutsch konnten, sodass
sie sich nicht in einem kulturell fremden
Raum wiederfanden. Sie gründeten auch
die erste polnische Verwaltung. Ganz anders erging es der Gruppe von jenseits
des Bugs, die aus ihren Gebieten zwangsumgesiedelt wurde. Die Posener, die die
Ideologie der Partei „Nationale Demokratie“ (Endecja) noch aus der Vorkriegszeit
gekannt hatten, waren davon überzeugt,
in die einst piastischen, somit heimischen
Gebiete zurückzukehren, während es für
die Bewohner der ehemals polnischen
Ostgebiete ein fremdes Land war, das sie
schnellstmöglich in Richtung ihrer alten
Heimat verlassen wollten.
Musekamp schreibt auch darüber, dass
die Neusiedler überwiegend aus Dörfern
und Kleinstädten kamen, aus Regionen,
deren Landwirtschaft unterschiedlich entwickelt war. Für sie war die zu besiedelnde
Stadt doppelt fremd: Als deutscher Kulturraum, den sie nicht verstanden, und
als Stadt, denn in einer Stadt hatten sie
noch nie gelebt. Auch an einem großen
Fluss hatten sie nie gelebt, sie kannten
keinen Hafen, keine Seewirtschaft und
schließlich war ihnen auch – was sehr
wichtig war! – das feuchte Meeresklima
fremd.
Sicher könnte man die Neusiedlergruppen viel detaillierter beschreiben und ihnen weitere Gruppen hinzufügen, um die
Ausführungen Musekamps zu ergänzen.
Wichtig ist aber ihre Differenziertheit, die
Musekamp darstellt, das junge Alter der
Neusiedler und das eklektische gesellschaftliche Mosaik, was den Ideologen
und Gesellschaftsingenieuren entgegenkam, die behaupteten, dank dieser Mannigfaltigkeit würde in Szczecin ein neuer
Typus eines Polen entstehen, eines Szczeciner Polen. Ihre Ideen wurden durch die
Unsicherheit der Neusiedler begünstigt,
die sie für ihre Propaganda offen ausnutzten. Diese Unsicherheit bezog sich auf
die Dauerhaftigkeit der Nachkriegslösungen, auf die Nähe der Grenze und war
mit der Angst vor der Rückkehr der Deutschen verbunden. Bei den Neusiedlern
von jenseits des Bugs kam auch das
schmerzhafte Bewusstsein hinzu, dass sie
im Falle des Ausbruchs eines dritten Weltkrieges – worüber damals laut geredet
wurde – in ihre verlassene Heimat nicht
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zurückkehren dürften. Den Ausführun- mittelalterlicher Denkmäler, was unter an- oder den der „Stadt der Plünderung und
gen Musekamps kann man noch hinzu- derem darin bestand, die germanische des Selbstgebrannten, das stark wie Gin
fügen, dass diese Neusiedler deshalb mit (protestantische), barocke Schicht, die spä- ist“ [„miasto szabru i bimbru mocnego jak
den Machthabern zusammenhielten, weil ter entstanden war, zu entfernen.
dżin“, S. Szydłowski, „Pochwała naszego
diese die einzige Sicherheitsgarantie für
In den 1960er Jahren, als regionale Ten- grodu“, Kurier Szczeciński, 1946, Nr. 65].
sie darstellten. Die verschiedenen Moti- denzen stärker zu Wort kamen, gewann Hinzuzufügen seien noch der Mythos über
vationen und Erfahrungen der Neusiedler in der Szczeciner Erinnerungslandschaft die außergewöhnlich gute Lage der Stadt,
kamen der Staatsmacht sehr entgegen. ein anderer Mythos an Bedeutung: der einer Stadt „voller Sonne“ und schließlich
Die Neuankömmlinge waren politisch un- Greifenmythos über die Greifenherzöge der Mythos der Oder, die sogar in wissenterwürfig und passiv, denn gegenüber ei- mit slawischen Wurzeln. Die Ablösung schaftlichen Abhandlungen dargestellt
ner wahrscheinlichen oder nur vermeint- des Piastenmythos durch den Greifenmy- wurde, als würde die bloße Strömung des
lichen Gefahr waren sie komplett ratlos. thos verlief schmerzfrei und war Profes- Flusses innerhalb der polnischen Grenzen
Musekamp erwähnt zwar Widerstands- sor Gerard Labuda zu verdanken – mit den an der Oder liegenden Gebieten den
akte oder Manifestationen der Unzufrie- Zustimmung der politischen Machthaber Wohlstand bringen.
denheit, was auch in der heutigen Publi- –, der die Meinung äußerte, die Greifen
zistik hervorgehoben wird, aber das ist
eher die Erschaffung einer neuen Mythologie. Es waren Proteste, die die Ruhe der
Die Reflexion über Szczecin, schreibt Musekamp, sei ein weiteres
Machthaber in keiner Weise zu stören verTeil eines Puzzles über das Schicksal von Großstädten in der
mochten. Man könnte sogar die Aussage
Nachkriegszeit: Gregor Thum befasste sich mit Wrocław, Peter
wagen, dass diese politische Passivität und
Ratlosigkeit der Szczeciner noch heute
Oliver Loew mit Gdańsk, Per Brodersen mit Kaliningrad und Felix
andauert – trotz des Aufstandes vom DeAckermann mit Grodno. Für Musekamp war das Buch Thums
zember 1970 und der August-Streiks 1980.
Das ist aber ein Thema für einen anderen
„Die fremde Stadt. Breslau 1945“ besonders wichtig; zum einen,
Artikel.

***
Das umfangreichste Kapitel des Buches,
„»Wir fühlten uns damals fremd«: Kulturelle Aneignung vor Ort“ ist der kulturellen (mentalen) Vereinnahmung der anfangs fremden Stadt und deren
Beherrschung durch ihre neuen, polnischen Einwohner gewidmet. Aus dem
Stadtbild wurden deutsche Spuren beseitigt und an ihre Stelle polnische Zeichen
gesetzt, was natürlich – wie Musekamp
betont – aus praktischen Gründen geschah. Er bemerkt auch, dass gerade in
Szczecin während dieser „Aufräumaktion“ eine echte Bürgerbewegung entstand. Erst später wurde polnische Namensgebung „von oben“ angeordnet.
Es handelte sich dabei jedoch nicht nur
um den Austausch von Tafeln und Schildern. Einen großen Teil des Kapitels widmet Musekamp soziotechnischen Mythen
und nennt Szczecin auch eine „Stadt der
Mythen“. Für den repräsentativen Mythos
der ersten Nachkriegsjahre hält Musekamp zu Recht den „Piastenmythos“, den
nationalen Mythos der Volksrepublik Polen, dessen Ziel es war, Szczecin mit dem
die Tradition der Piasten pflegenden „Mutterschoß“ zu verbinden. Im Geiste dieser
Tradition wurde eine systematische Polonisierungsaktion – damals hieß es „Repolonisierung“ – durchgeführt: die Beseitigung der „germanischen Prägung“, also
sämtlichen Spuren der deutschen Kultur.
Ein Beispiel hierfür war die Regotisierung

weil es sich bei Thum um dieselbe Schule der „angewandten Geschichte“ von Karl Schlögel handelte, die seine Publikation inspirierte, und zum anderen, weil Musekamp diese Schule in gewissem Sinne fortsetzt.

seien mit den Piasten nicht verbunden
gewesen.
Die Landschaft der Szczeciner Mythologie dehnte sich immer weiter aus. Musekamp zählt weitere politische Mythen auf,
unter anderem den Pionierzeit-Mythos,
der nicht lange hielt, weil sich die Pionierideologie mit der Idee der „Rückkehr in
die Wiedergewonnenen Gebiete“ nicht
vereinbaren ließ, sowie den Mythos der
„Seestadt Szczecin“ (nicht der „Hafenstadt“!, wie die Stadt bis 1945 genannt
wurde), was Szczecin aufwerten und zu
einer Stadt der großen Hoffnung erheben
sollte. Des Weiteren erwähnt Musekamp
den Personenkult am Beispiel des polnischen Dichters Konstanty Ildefons
Gałczyński. Obwohl dieser knapp drei Monate lang in Szczecin gelebt hatte, wurde
er in erster Linie als ein Szczeciner Poet
vorgestellt.
Die Überlegungen Musekamps könnte
man weiterführen und eine umfangreiche
Abhandlung über die Mythen schreiben,
die mit den 1945 an Polen angeschlossenen
Gebieten zusammenhängen. Im Fall
Szczecins müsste man Folgendens berücksichtigen: den Versuch, die Mythologie des
Grenzlandes auf die Stadt zu übertragen,
den Mythos der deutschen Bedrohung
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Man könnte sagen, über die Ausführungen Musekamps hinausgehend, die Szczeciner würden auch heute noch der Versuchung einer Mythologisierung nachgehen.
Sie stehen unter dem Einfluss eines deprimierenden Mythos, der besagt, Szczecin sei eine provinzielle Stadt, eine Vorstadt Berlins, die von Warschau (und
Danzig!) an den Rand gedrängt wird, eine
Stadt ohne Zentrum und alten Marktplatz,
was ihr zum Verhängnis geworden ist;
eine Stadt, die absichtlich vernichtet wird.
Aber auch positive Mythen werden nach
wie vor kreiert, wie zum Beispiel der Mythos einer seit Jahrhunderten multikulturellen Stadt (was eine Flucht vor der deutschen Vergangenheit bedeutet) oder der
Mythos über eine „Stadt der Umbrüche“,
der von den politischen Krisen in der Zeit
der Volksrepublik Polen genährt wird. Dabei wird die Eigenständigkeit Szczecins
unterstrichen und die Überzeugung hervorgehoben, seine Rolle in der polnischen
Erinnerung an die Freiheitskämpfe werde
negiert (bagatellisiert). Sollte man heute
den „Szczeciner Typus eines Polen“ beschreiben, könnte man zu dem Schluss
kommen, das sei jemand, der es gelernt
hat, in einem mythologisierten Raum zu
leben. Außerhalb dieses Raumes fühlt er
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sich ratlos, gar gekränkt. Die Stadt bekommt es schmerzhaft zu spüren, wenn
mythologisierte Urteile beim Fällen von
wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen zu Argumenten werden.

***
Jan Musekamps Buch ist eine Weiterführung von Eindrücken, die die erste Stadterkundung bei dem Verfasser hinterlassen hat. Er stellt fest, dass die heute von
den Einwohnern der Stadt stark kritisierten Eingriffe ins Stadtbild größtenteils
nicht nach Lust und Laune der Nachkriegsarchitekten und -stadtplaner erfolgten, sondern mit den damals in Europa
herrschenden Tendenzen übereinstimmten. Das Ziel war – im Sinne der Charta
von Athen (CIAM) – die Kriegszerstörungen in den Wiederaufbau positiv zu inte-

grieren und weniger urbanisierte, dafür
aber humanere Räume zu schaffen. In
vielen – vor allem deutschen – Städten
wurden die eng gebauten Altstadtviertel
nicht wiederaufgebaut, sondern neue
räumliche Lösungen bevorzugt. Aber Musekamp bemerkt auch, dass die einzige
Wohnsiedlung im Stil des sozialistischen
Realismus im Zentrum Szczecins unter
Einhaltung der alten, deutschen Entwürfe
gebaut wurde. Der Bau der „Oderarterie“
nach dem Krieg, welche die Stadt vom
Fluss abschneidet, war die Umsetzung einer noch deutschen Idee, an die der erste
Stadtpräsident Szczecins, der Stadtplaner
Piotr Zaremba, anknüpfte. Die Fortsetzungsidee lässt sich also in der gesamten
Geschichte Szczecins der Nachkriegszeit
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verfolgen, trotz der unmittelbar nach dem
Krieg deklarierten These, die Stadt würde
ganz neu aufgebaut werden – als eine rein
polnische Stadt. Auch die Architektur der
1960er und 1970er Jahre setzte diese
Ideen fort, denn sie wurde ganz eindeutig
von der Stettiner Moderne der BauhausSchüler der Vorkriegszeit beeinflusst.
Am Beispiel des Schicksals mancher
Denkmäler zeigt Musekamp den signifikanten Wandel in der Einstellung der
Szczeciner gegenüber der kulturellen Tradition ihrer Stadt. Dabei macht er darauf
aufmerksam, dass die Geschichte ihren
Kreis geschlossen hat: Nach dem Krieg
wurden deutsche Denkmäler vernichtet
und durch neue ersetzt, und heute werden einige von ihnen wieder eingesetzt.
1947 hatte die Szczeciner Stadtverwaltung
das Standbild von Bartolomeo Colleoni,
die deutsche Kopie eines venezianischen
Denkmals, an Warschau übergeben, und
2002 kehrte es nach Szczecin zurück. Das
ist aber noch nicht alles: Es wurde nicht
in einem Museum ausgestellt, wo es früher stand, sondern auf einem im Stadtzentrum gelegenen, repräsentativen Platz
aufgestellt (andererseits wurde der Platz
dadurch nicht zum Lieblingstreffpunkt
der Szczeciner, wie es Musekamp gern
möchte). Mitte der 1960er Jahre hatte
man die Statue Ernst Barlachs „Mutter
Erde“ an die DDR verschenkt, aber kürzlich wurde in Szczecin ihre Kopie enthüllt.
Hinzuzufügen sei noch, dass vor zwei
Jahren ein Marmordenkmal Friedrich des
Großen aus den Museumslagern herausgeholt und restauriert wurde. Zurzeit
kann es in dem Berliner Bode-Museum
besichtigt werden (2015 kommt es nach
Szczecin zurück).
Nach dem Krieg wurden sämtliche
deutschsprachige Inschriften entfernt (gemäß einer gesetzlichen Anordnung). Seit
einiger Zeit werden in Gebäuden, die
schon nach dem Krieg zu Denkmälern
erklärt worden sind, die Originalfarben
der Wände und die Fresken wiederhergestellt, darunter auch deutsche Inschriften,
wie zum Beispiel in dem hundert Jahre
alten Woiwodschaftsamt oder an einem
der hundertjährigen Schulgebäude. Die
Orte des Szczeciner historischen Gedächtnisses sind somit nicht mehr nur mit polnischer Kultur verbunden, sondern sie erinnern an die lange Geschichte der Stadt.
Das fällt beispielsweise auf dem Zentralfriedhof und im Schloss der Pommerschen Herzöge auf sowie in der Jakobskathedrale, in der sich neben einer
Kapelle für die Pommerherzöge auch eine
für die nach Sibirien deportierten Polen
(Sybiracy), für die Soldaten der Heimatar-
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mee (Armia Krajowa, AK), für die Familie
Wedel und für Solidarność befinden und
eine nach 1990 eingemauerte Gedenktafel an den Kantor und Komponisten Carl
Loewe erinnert.
In der Aneignung Szczecins in der Nachkriegszeit hebt Musekamp zwei Paradigmen hervor. Das erste bestand darin, dass
die Neusiedler während des Aneignungsprozesses der Stadt eine neue, eigene Bedeutung verliehen; das zweite, zeitgenössische Paradigma kommt dadurch zum
Ausdruck, dass sich die Einwohner die
Stadt gleichzeitig aneignen und ihr ihre
alte Erinnerung zurückgeben. Ein Beispiel dafür sind die auf alten Fundamenten errichteten neuen Häuser in der Unterstadt (Podzamcze), deren alte Fassaden
rekonstruiert wurden, oder die restaurierten Wappen von Preußen und Friedrich
I. am Museumsgebäude und den barocken Stadttoren. Man kann also feststellen, dass die Stadt – liest man sie aufmerksam – ihren eigenen Code hat, in
dem verschiedene Fragmente ihres
Schicksals enthalten sind. Der Eklektizismus ist ihr wichtiges Merkmal. An dieser
Stelle sei hinzuzufügen, dass der Begriff
„Eklektizismus“ in Szczecin seine pejorative Konnotation verloren hat. Dank der
Beharrlichkeit der Kunsthistoriker bedeutet er nicht mehr ein „Durcheinander der
Merkmale“, wie man ihn früher bezeichnete, sondern wurde zu einem wichtigen
und attraktiven Charakteristikum der Bebauung Szczecins vom Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts, worüber
auch in Reiseführern berichtet wird.

***
Im letzten, gegenwartsnahen Teil des Buches Jan Musekamps wird abschließend
die These belegt, dass die Metamorphose
der Stadt vollzogen sei: Es gibt kein Stettin
mehr, sondern Szczecin, dessen Einwohner seine Identität selbst aufbauen, ohne
sich durch die Meinungen von außen beeinflussen zu lassen, oft auch gegen den
Willen Warschaus, obwohl viele ausgerechnet in der Hauptstadt Karriere machen. Die Szczeciner schätzen auch ihre
Kontakte zu den Stettinern, die ebenfalls
– nach vielen Jahren – das heutige Szczecin akzeptiert haben. Die verwandelte
Stadt schottet sich nicht mehr von ihrer
deutschen Vergangenheit ab, diese wird
in ihren gegenwärtigen Code integriert
(was nicht bei allen auf Zustimmung
stößt). Für das spektakulärste Beispiel für
diesen Wandel hält Musekamp eine Abstimmung in „Gazeta Wyborcza“. Es sollte
ein Stettiner des Jahrhunderts gekürt werden, und den ersten Platz fiel Piotr Za-
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remba zu, dem ersten polnischen Stadtpräsidenten, und der zweite – Hermann
Haken. Zwei Plätze in der Stadt wurden
damals nach deutschen Oberbürgermeistern genannt, die um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert Stettin regiert hatten: Hermann Haken und
Friedrich Ackermann. Auch wenn es gute
Beispiele sind, ist es doch sehr schade,
dass Musekamp auf den Gesamtkottext
nicht näher eingegangen ist, denn es
wurde zu diesem Zeitpunkt an die ganze
Geschichte Szczecins erinnert, darunter
an die ehemaligen polnischen Ostgebiete,
was mit den Zwangsaussiedlern zusammenhing, die nach dem Krieg eben aus
diesen Gebieten nach Szczecin gekommen waren. Man könnte sogar die Frage
riskieren, ob die Umfrage von „Gazeta
Wyborcza“ ohne diesen breiten und vielseitigen Kontext dasselbe Ergebnis hätte?

***
Die Metamorphose ist vollendet, was Musekamp in seinem wahrlich faszinierenden Buch erzählt hat. Er hat den Text
Szczecins gewissenhaft entziffert, der
Stadt, die bei seinem ersten Spaziergang
so viele Fragen aufgeworfen hat. Was
nicht heißt, dass er alles gesagt hat.
Die Stadt lebt aber weiter, und auch ihre
Entwicklung wird weitergehen. Jede neue
Generation ihrer Einwohner wird ähnliche Fragen beantworten müssen wie die,
die Musekamp beantwortet hat. Jede Generation wird ihr eigenes Bild der Stadt
und ihre eigene Mythologie schaffen.
Das Buch Musekamps, das Szczecin gewidmet ist, bestätigt und ergänzt die
Schlussfolgerungen, zu denen auch die
Verfasser der Bücher über ähnliche Städte
gekommen sind. All diese Bücher sind
Bestandteile einer äußerst nützlichen Monografie über die gemeinsame Nachkriegsgeschichte dieser Städte.
Aus dem Polnischen von Monika Satizabal Niemeyer

Bogdan Twardochleb
Journalist, lebt in Szczecin.
Jan Musekamp: Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis
2005. Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2010, 424 Seiten.
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Stipendienausschreibung „Interkultureller Dialog“ der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit • Die Stiftung für deutsch-polnische
Zusammenarbeit schreibt ein Stipendium für eine umfangreiche (Buch) Publikation
aus, die sich mit dem aktuellen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen sowie wirtschaftlichen Geschehen des Nachbarlandes auseinandersetzen will. Das Buch soll ein
möglichst breites Lesepublikum ansprechen. Für das Stipendium können sich Journalisten, Wissenschaftler sowie Personen bewerben, die sich für gutnachbarschaftliche
Beziehungen zwischen Polen und Deutschland engagieren. Die Bewerber sollten
druckfertige bzw. fast abgeschlossene, jedoch noch nicht zuvor veröffentlichte Publikationen zu dem zuvor genannten Schwerpunkt verfasst haben. Die Bewerber müssen
ihren Wohnsitz in Deutschland oder Polen haben. Es werden zwei Stipendien jeweils
in Höhe von 4.000 Euro an einen deutschen und einen polnischen Autor vergeben. Darüber hinaus erklärt sich die Stiftung dazu bereit, den Autoren bei der Veröffentlichung
zu helfen, indem ein Teil der Auflage auf Kosten der SdpZ eingekauft (bis zu 300 Exemplaren) und ausgewählten öffentlichen Bibliotheken zur Verfügung gestellt wird
sowie bei der Werbung beider Publikationen mitzuwirken. Bewerbungen sind bis zum
31. Juli schriftlich an die SdpZ zu richten.

Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej „Dialog Międzykulturowy 2012” • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs na dłuższą publikację (książkę) o kraju sąsiada, która poruszy tematy związane z
aktualnymi przemianami zachodzącymi w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Książka powinna zainteresować swą tematyką szeroki, różnorodny krąg czytelników. Konkurs skierowany jest do publicystów, dziennikarzy,
naukowców oraz osób zaangażowanych w kształtowanie dobrosąsiedzkich stosunków
polsko-niemieckich. Osoby biorące udział konkursie powinny mieć gotowe do druku,
niepublikowane wcześniej książki traktujące o powyższej tematyce, bądź książki, nad
którymi prace są już zaawansowane. O nagrodę mogą ubiegać się osoby posiadające
stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub w Niemczech. W ramach konkursu zostaną
przyznane dwie nagrody, każda w wysokości 4 tys. euro (dla autora z Polski i Niemiec).
Ponadto Fundacja jest gotowa pomóc autorom publikacji w jej wydaniu poprzez zakup
części nakładu książki (do 300 egz.) i dystrybucję na koszt FWPN do wybranych bibliotek publicznych oraz wsparciu promocji obu publikacji. Zgłoszenia należy składać do
31 lipca 2012 na adres FWPN.

Horst Weiß ist tot • Am 13. März 2012 verstarb plötzlich Horst Weiß, der stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Wolfsburg. Horst Weiß
war Mitbegründer des Bundesverbandes der
Deutsch-Polnischen Gesellschaften in Berlin e. V.
und hat auch den Landesverband Niedersachsen
aus der Taufe gehoben. 30 Jahre war er Vorsitzender
der DPG Wolfsburg. Für sein außergewöhnliches Engagement hat er das Bundesverdienstkreuz, den
polnischen Kavaliersorden und viele andere Auszeichnungen erhalten. Von Anfang an war er im
Vorstand des Landesverbandes tätig und hat alle
Unternehmungen aktiv unterstützt. Sein reicher
Erfahrungsschatz, seine nicht ermüdende Bereitschaft zur Mitwirkung haben ihn zu einem hoch
geschätzten Stellvertretenden Vorsitzenden und
Mitarbeiter werden lassen.
Zmarł Horst Weiß • 13 marca 2012 roku zmarł nagle Horst Weiß, wiceprzewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Wolfsburgu. Był współzałożycielem organizacji Bundesverband der Deutsch-Polnischen Gesellschaften in Berlin e.V.,
poprzedniczki Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko Polskich, oraz Landesverband Niedersachsen. Trzydzieści lat przewodniczył wolfsburskiemu Towarzystwu. Za
wybitne zaangażowanie otrzymał Federalny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski oraz wiele
innych odznaczeń. Od początku był członkiem zarządu Landesverband Niedersachsen,
aktywnie wspierając jego pracę. Bogate doświadczenie i niewyczerpana gotowość niesienia pomocy czyniła z Horsta Weißa cenionego wiceprzewodniczącego i współpracownika.
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Stettin, Hakenterrasse / Szczecin, Wały Chrobrego (1948)

Bogdan Twardochleb

Metamorfozy Szczecina
O książce Jana Musekampa na temat kulturowego rozwoju nadodrzańskiej metropolii po 1945 roku

Książka Jana Musekampa „Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer
Stadt von 1945 bis 2005” (Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta
od 1945 do 2005 roku) jest pierwszą monografią powojennych przeobrażeń kulturowych Szczecina. Otrzymała nagrodę ambasadora RP w Niemczech, imponuje
oczytaniem i dociekliwością autora.
Jan Musekamp studiował kulturoznawstwo i historię na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą, Toruniu i Brnie, a zbierając materiały do książki, mieszkał rok
w Szczecinie. Po obronie doktoratu był
referentem w federalnym ministerstwie
spraw zagranicznych, teraz znów jest na
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Viadrinie i pracuje w Katedrze Historii
Krajów Europy Wschodniej, kierowanej
przez wybitnego kulturoznawcę i historyka, slawistę, swojego mistrza i twórcę
historii stosowanej, profesora Karla
Schlögla. Zainteresowania naukowe Musekampa to problemy przymusowych migracji i przyswajania zastanego dziedzictwa kultury, historia stosunków
polsko-niemieckich, kultura pogranicza
i granicznych obszarów zurbanizowanych, dzieje komunikacji pruskiej – legendarnej Ostbahn. Jest nadto eseistą,
publicystą i tłumaczem, współpracownikiem Instytutu Historii Stosowanej, uhonorowanego w 2011 roku nagrodą DIA-
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LOGU, którą przyznają Towarzystwa Niemiecko-Polskie.
Książka, którą poświęcił Szczecinowi,
ma ponad czterysta stron, bogate indeksy
i bibliografie. Autor porusza się swobodnie po różnych przestrzeniach dziejów powojennego Szczecina, pokazując dynamikę procesu kulturowego, jakim było
i nadal jest przekształcanie Stettina, zamieszkanego do 1945 roku przez Niemców, w Szczecin, w którym od 1945 roku
mieszkają Polacy.
Jan Musekamp wywodzi się ze szkoły profesora Karla Schlögla. Swoją opowieść osadza
wyraziście w faktach życia społecznego.
Dzięki temu jest bliska esejowi – i to jej zaleta.

•

***
Na początku autor zaznacza, że choć
uwagę koncentruje na jednym mieście, to
jego książka nie należy do historii regionalnej. Zajmując się Szczecinem, szuka
bowiem modelu kulturowego opanowywania wielkiego miasta przez nową społeczność. Szczecin, podobnie jak Gdańsk,
Wrocław, Kaliningrad, wyjątkowo dobrze
nadaje się do takich badań, a to ze
względu na to, że po wojnie całkowicie
wymieniono w nim ludność. Można więc
powiedzieć, że jest faktycznym laboratorium badacza.
Musekamp odwołuje się do antropologii
kultury, co metamorfozę Szczecina pozwala widzieć w szerokim kulturowym
i historycznym kontekście. Uwzględnia
jego specyfikę, na którą złożyły się między
innymi przebieg wysiedleń Niemców
i osadnictwa Polaków, długotrwała obecność administracji i armii radzieckiej, położenie nad rzeką, w pobliżu morza i przy
nowej granicy polsko-niemieckiej, która
odcięła je od połowy historycznego zaplecza, czyniąc z miasta, położonego zawsze
w geograficznym centrum regionu, ośrodek przygraniczny.
Refleksja nad Szczecinem, pisze Musekamp, to kolejna część układanki o powojennych losach wielkich miast, dopełniająca obraz tworzony przez książki wydane
wcześniej: Gregora Thuma o Wrocławiu,
Petera Olivera Loewa o Gdańsku, Pera
Brodersena o Kaliningradzie i Feliksa Ackermanna o Grodnie. Dla Musekampa
szczególnie ważna jest książka Thuma
„Obce miasto”; po pierwsze – ze względu
na tę samą szkołę „historii stosowanej”
profesora Schlögla, z inspiracji której powstała (książka Ackermanna także), a po
wtóre – że jest w jakimś sensie jej kontynuacją. O ile bowiem Thum kładzie nacisk na dzieje Wrocławia w pierwszych latach po wojnie, dając swej książce tytuł
„Obce miasto”, o tyle Musekamp idzie aż
do pierwszych lat XXI wieku.
Książkę zaczyna opis wrażeń z pierwszego spaceru po mieście. Narrator, zainspirowany książką Karla Schlögla „Moskau lesen. Die Stadt als Buch” (2000)
i jego sugestiami o znaczeniu „pracy
oczu”, zauważa w przestrzeni Szczecina
problemy do wyjaśnienia: wyłomy w urbanistyce i architektonicznej ciągłości, będące świadectwem jakichś kulturowych
ingerencji, albo inaczej: współistnienia
różnych kulturowych kodów. Szczecin
jawi mu się jako swoisty collage, rzeczywistość przypadkowa, tekst eklektyczny,
pozlepiany z różnych kawałków, który
trzeba będzie odczytać. Książka jest więc
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w istocie sprawozdaniem z lektury i próbą
odpowiedzi na pytania, które nasunęły się
podczas inicjalnego spaceru. Autorowi w
sukurs przychodzi historia, historia kultury i sztuki, architektury, urbanistyki,
a także socjologia, politologia, literaturoznawstwo.
Musekamp, zarysowując dramaturgię
zdarzeń, przywołuje na wstępie deklarację
powojennych władz polskich, które w 1945
roku twierdziły, że Szczecin w każdym
aspekcie będzie miastem tylko polskim,
a jego mieszkańcy z dumą mówić będą
o sobie „szczecinianie”, nie wspominając
w ogóle czasów niemieckich. Jeśli miasto

od powojennej prehistorii Szczecina, obrosłej hipotezami, czyli od trwającego
kilka miesięcy okresu przejściowego,
kiedy miasto nie należało już do Niemiec,
a jeszcze nie do Polski. Chodzi o czas od
26 kwietnia 1945 roku (zajęcia Szczecina
przez Armię Czerwoną) do 5 lipca 1945
roku (przekazanie go władzom polskim)
i 4 października 1945 roku (ustalenie granicy polsko-niemieckiej bezpośrednio na
zachód od Szczecina). Ponad dwa miesiące, za zgodą wojskowej administracji
radzieckiej, działał w Szczecinie zarząd
niemiecki. Niemieccy mieszkańcy, którzy
zaraz po wojnie zaczęli wracać do wylud-

Refleksja nad Szczecinem, pisze Musekamp, to kolejna część
układanki o powojennych losach wielkich miast: Gregora Thuma
o Wrocławiu, Petera Olivera Loewa o Gdańsku, Pera Brodersena
o Kaliningradzie i Feliksa Ackermanna o Grodnie. Dla Musekampa szczególnie ważna jest książka Thuma „Obce miasto”; po
pierwsze – ze względu na tę samą szkołę „historii stosowanej” profesora Schlögla, z inspiracji której powstała, a po wtóre – że jest
w jakimś sensie jej kontynuacją.
potraktować jako tekst, to deklaracja ta zapowiadała jego zasadniczą zmianę.

***
Dla porządku powiedzieć trzeba, że na
wstępie Musekamp oczyszcza przedpole
z pretekstów do stereotypowych pytań.
Wyjaśnia stosowane terminy, m.in. transfer ludności, wypędzenia itd. Pisze, że terminu „wypędzenia” używa zarówno wobec Niemców, jak i Polaków, którzy po
drugiej wojnie musieli opuścić strony ojczyste. W krótkim rozdziale „Untergang
Stettins?” (Zagłada Szczecina?) podkreśla
– analogicznie jak Thum w książce o Wrocławiu – że początkiem „totalnej katastrofy
niemieckiego miasta” było przejęcie władzy w Niemczech przez nazistów, a „exodus ludności od stuleci zasiedlającej
Szczecin”, był wynikiem ich polityki, która
doprowadziła do wojny i Holocaustu.
Zwraca też uwagę, że Polacy nie zjawili
się w Szczecinie w dużej liczbie dopiero
po wojnie, lecz już w czasie wojny, sprowadzeni przez Niemców na roboty przymusowe.

***
Następnie mamy w książce opis historyczno-kulturowego kontekstu wydarzeń.
Można powiedzieć, że Musekamp zaczyna
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nionego miasta, mieli nadzieję, kierując
się przesłankami, wynikającymi z wypowiedzi i decyzji władz okupacyjnych, że
ich miasto, a przynajmniej jego zachodnia
część, zostanie w granicach Niemiec. Do
dziś mówi się, zarówno w Niemczech, jak
w Polsce, że Szczecin był wówczas przedmiotem niejasnej gry politycznej, prowadzonej między aliantami. Musekamp,
który ujawnia się jako tropiciel mitów
i pragmatyk, pisze, że do konferencji
w Poczdamie niejasna była sytuacja lewobrzeżnego Dolnego Śląska, a nie Szczecina. Co prawda miasto stało się w pewnym momencie „wschodnią forpocztą
radzieckiej strefy okupacyjnej”, nie zmieniało to jednak decyzji wcześniej wobec
niego podjętych, lecz było podyktowane
doraźną potrzebą utrzymania sprawnej
komunikacji między Berlinem a portem
w Szczecinie, zarządzanym przez wojsko
radzieckie. Chodziło o bezpieczny wywóz
z Berlina do ZSRR zdobycznych dóbr,
o nic innego. Dla ludności niemieckiej
było to o tyle korzystne, że dzięki temu w
Szczecinie i okolicach nie doświadczyła
tak zwanych dzikich wypędzeń.
Konstatacja autora może nie spodobać
się tym szczecinianom, którzy podtrzymując tezę, że dopiero 5 lipca 1945 roku
Szczecin stał się „naprawdę polski”, obchodzą tego dnia doroczne święto miasta
(przedtem 26 kwietnia). Do dziś nie się
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Dankbarkeitsmedaillen
des Europäischen Solidarność-Zentrums für Deutsche
Am 14. Februar 2012 haben Botschafter Marek Prawda und der Direktor des Europäischen Zentrums Solidarność Basil Kerski drei deutschen Staatsbürgern Dankbarkeitsmedaillen für ihre Unterstützung der Solidarność-Bewegung in den 1980er
Jahren verliehen. Die feierliche Verleihung fand in der Botschaft der Republik Polen
in Berlin statt. Harald Böhlmann, ehem. Kulturdezernent der Stadt Hannover, organisierte Konzerte und Ausstellungen polnischer Künstler. Nach Einführung des
Kriegsrechts in Polen hat sich Böhlmann karitativ engagiert und kümmerte sich um
die Kontaktherstellung zwischen Spendern und der hilfsbedürftigen Opposition in
Polen. Christian Bergemann, der für sein antikommunistisches Engagement von der
DDR nach Westberlin verbannt wurde, wurde aktives Mitglied der Solidarność-Gesellschaft in Berlin. Pedro Warnke und seine kürzlich verstorbene Ehefrau Ursula organisierten materielle Hilfe und stifteten ebenfalls ihre Bekannten dazu an,
Hilfspakete nach Polen zu schicken. Ihre Tätigkeit mündete darin, dass die ersten
zwei Hilfstransporte mit Kleinbussen, weitere jedoch bereits mit Lastwagen transportiert werden mussten. Frau und Herr Warnke halfen auch beim Schmuggel polygrafischer Geräte, die der Opposition ermöglicht haben, ihre verlegerische Tätigkeit
zu führen. Botschafter Marek Prawda sagte, die Medaillen ehrten zwar Ereignisse aus
der Vergangenheit, doch bliebe die Ehrung ein überzeitliches Symbol, das auch auf
die aktuelle Lage übertragen werden könne. In Zeiten, in denen um die europäische
Einheit und gegen eine Spaltung Europas gekämpft würde, erhielte solch eine Auszeichnung eine besondere Bedeutung, konstatierte der Botschafter.

Medale Wdzięczności
Europejskiego Centrum Solidarności dla Niemców
14 lutego br. ambasador Polski Marek Prawda i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski wręczyli w Berlinie Medale Wdzięczności trzem obywatelom
niemieckim, zaangażowanym w pomoc dla Polaków i ruchu Solidarności w latach
80. XX w. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Ambasadzie RP w Berlinie. Harald Böhlmann, dyrektor Wydziału Kultury w magistracie Hanoweru, organizował
koncerty i wystawy polskich artystów. Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjował
pomoc charytatywną i dbał o nawiązywanie kontaktów pomiędzy darczyńcami a potrzebującą wsparcia opozycją w Polsce. Christian Bergemann, wydalony przez władze
NRD do Berlina Zachodniego za działalność antykomunistyczną, został aktywnym
działaczem Towarzystwa Solidarność w Berlinie. Pedro Warnke i jego niedawno
zmarła żona Ursula organizowali pomoc materialną dla Polaków, propagując także
wśród znajomych ideę wysyłania paczek. Ich operatywność zaowocowała tym, że
pierwsze dwa transporty darów jechały mikrobusami, kolejne już ciężarówkami.
Państwo Warnke pomagali też w przemycie sprzętu poligraficznego, umożliwiającego
prowadzenie działalności wydawniczej. „Medale odnoszą się wprawdzie do zdarzeń,
które miały miejsce w przeszłości, jednak wyróżnienie to jest ponadczasowym symbolem, który odnosimy również do aktualnej sytuacji. W dobie, kiedy walczymy o europejską jedność i staramy się zapobiec rozłamowi w Europie, takie wyróżnienie
nabiera szczególnego znaczenia” – powiedział ambasador Marek Prawda.
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jednak jednoznacznie powiedzieć, co
wtedy świętują: rocznicę objęcia miasta
przez Polskę, przekazania Polsce, odzyskania dla Polski, włączenia w granice Polski, czy też – jak ustalono w pewnym czasie – urodziny miasta (!), liczącego
notabene tysiąc lat. Jakkolwiek to oceniać,
jest to dowód na to, że wciąż trwa w Szczecinie poszukiwanie mitu, któryby scalił
jego tożsamość.
Spór o rocznicę (historyczną pamięć), co
Musekamp przypomina, prowadzono też
w roku 1993, gdy zbliżało się 750-lecie lokacji Szczecina. Uczestnicy debat podzielili się na dwa główne obozy: jedni mówili
o jego 750-leciu, drudzy – o 750-leciu nadania praw miejskich. Pierwsi chcieli uroczystości okazałych i zaproszenia niemieckich szczecinian, drudzy, w tym główni
historycy szczecińscy, twierdzili nawet, że
nie ma czego świętować, bo lokacja na
prawie niemieckim (magdeburskim) to
początek germanizacji słowiańskiego
Szczecina, czego wyrazistym potwierdzeniem według nich miały być pompatyczne
obchody 700-lecia, zorganizowane w 1943
roku przez hitlerowców. Podkreślali więc,
że jeśli już świętować, to jakąś rocznicę
Szczecina słowiańskiego, który powstał
na długo przez lokacją.
Warto dodać, że spór tamten komentowali również szczecinianie niemieccy, co
zaowocowało swego rodzaju pojedynkiem
na historyczne monografie. Ilse GuddenLüddecke opublikowała książkę „Chronik
der Stadt Stettin”, obejmującą w narracji
głównej okres od lokacji do 1945 roku,
a Tadeusz Białecki – „Historię Szczecina.
Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku” (najdawniejszych,
czyli prehistorycznych i słowiańskich). Tytuły obu książek sugerują, że jeszcze w
1993 roku miasto miało dwie pamięci, niemiecką i polską. W tamtym czasie wydana
też została głośna książka „Stettin – Szczecin, 1945–1946. Dokumente – Erinnerungen. Dokumenty – wspomnienia”, opracowana przez historyków niemieckich
i polskich, budująca wspólną pamięć
Szczecina. Ilse Gudden-Lüddecke i Tadeusz Białecki byli jej współautorami.

***
W kolejnym rozdziale „Stettin als Kreuzungspunkt erzwungener Wanderungen”
(Szczecin jako punkt krzyżowania się
przymusowych wędrówek) Musekamp zarysowuje narodowościowe i społeczno-kulturowe tło szczecińskiej metamorfozy. Pisze o losie Niemców po wojnie (getto,
obozy zbiorcze, brutalne napady na trans-
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Stettin, Parade auf der Hakenterrasse / Szczecin, defilada na Wałach Chrobrego (1947)

porty), szczególną uwagę zwracając na zatrzymywanie wielu z nich do pracy przez
władze radzieckie i polskie. Opisuje różne
grupy osadników polskich, podkreślając
zróżnicowanie regionalne, kulturowe, społeczne, narodowościowe. Słusznie zauważa grupy, wywodzące się z różnych regionów, a tym samym kodów kulturowych.
Pierwsza to osadnicy z Wielkopolski, geograficznie i ekonomicznie bliskiej Szczecinowi, którzy przyjechali tuż za frontem,
znali język niemiecki, więc nie znaleźli
się w przestrzeni kulturowo obcej i tworzyli pierwsze polskie władze. Zupełnie
inna była grupa kresowiaków, przymusowo wysiedlonych ze stron rodzinnych.
Poznaniacy, którzy jeszcze sprzed wojny
znali ideologię polskiej endecji, byli przeświadczeni, że wracają na dawne ziemie
piastowskie, „na swoje”, podczas gdy dla
kresowiaków były to ziemie obce, z których chcieliby jak najszybciej wyjechać
i „na swoje” wrócić.
Pisze też Musekamp, że wśród osadników przeważała ludność wiejska i małomiasteczkowa, z regionów o różnej kulturze rolnej. Dla nich Szczecin był

podwójnie obcy: jako przestrzeń kultury
niemieckiej, której nie rozumieli, i jako
miasto, bo w mieście nigdy nie mieszkali.
Nie mieszkali też nad wielką rzeką, nie
znali portu, gospodarki morskiej, obcy był
im wreszcie, co też bardzo ważne!, wilgotny, morski klimat.
Można by oczywiście grupy osadników
opisywać bardziej szczegółowo i wymieniać kolejne, dopełniając wywody autora.
Istotne jest jednak ich zróżnicowanie,
o którym Musekamp pisze, młody wiek
osadników, eklektyczna mozaika społeczna, co sprzyjało ideologom i społecznym inżynierom, którzy przekonywali, że
dzięki temu powstanie w Szczecinie nowy,
szczeciński typ Polaka. Ich pomysłom
sprzyjała niepewność osadników co do
trwałości powojennych rozwiązań, otwarcie przez propagandę wykorzystywana, bliskość granicy, lęk przed powrotem Niemców i szczególnie dotkliwa wśród
kresowiaków świadomość, że w razie na
przykład wybuchu III wojny światowej,
o czym mówiło się wówczas głośno, nie
będą mieli dokąd wracać. Można dodać
do wywodów Musekampa, że dlatego trzy-
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mali się władzy, jedynej gwarancji bezpieczeństwa, której różnorodne motywacje
i doświadczenia osadnicze po prostu
sprzyjały. Byli politycznie ulegli i bierni,
bo wobec zagrożeń, prawdopodobnych
czy rzekomych, zupełnie bezradni. Musekamp pisze o aktach sprzeciwu czy manifestacjach niezadowolenia, co akcentuje
też dzisiejsza publicystyka, ale jest to raczej tworzenie nowej mitologii. Nie były
to protesty, które w jakiś sposób mogły zakłócić spokój władz. Można nawet powiedzieć, że polityczna bierność szczecinian,
bezradność, trwa do dziś, mimo Grudnia
’70 i Sierpnia ’80. Jest to jednak temat na
inny artykuł.

***
Najobszerniejszy rozdział książki „«Wir
fühlten uns damals fremd». Kulturelle
Aneignung vor Ort”, poświęcony jest kulturowemu (mentalnemu) przejmowaniu
obcego początkowo miasta przez jego polskich mieszkańców, jego opanowywaniu.
Przestrzeni miasta nadawano znaki pol-
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skie, zrywając niemieckie, co wynikało
oczywiście – i Musekamp to podkreśla –
z przyczyn praktycznych. Zauważa też, że
właśnie w Szczecinie stwarzał się podczas
tej akcji prawdziwy ruch obywatelski. Dopiero potem nazwy zaczęto nadawać wyłącznie odgórnie.
Ale przecież nie o samą zmianę tabliczek i szyldów chodziło. Dużą część rozdziału poświęca socjotechnicznym mitom,
nazywając zresztą Szczecin „miastem mitów”. Za reprezentatywny dla pierwszych
lat powojennych słusznie uznaje mit piastowski, państwowy mit PRL-u, który miał
wiązać Szczecin z macierzą, kultywującą
tradycje Piastów. W tym duchu prowadzono systematyczną akcję polonizowania, wówczas mówiło się: repolonizowania, „zdzierania nalotu germańskiego”,
a więc niszczenia wszelkich śladów kultury niemieckiej. Przykładem niech będzie regotyzowanie zabytków średniowiecznych, co polegało między innymi na
zdzieraniu germańskiej (protestanckiej)
powłoki baroku, tam gdzie była.
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W latach 60., gdy dopuszczono do głosu
tendencje regionalne, historycznym mitem głównym w szczecińskim krajobrazie
pamięci stał się regionalny mit Gryfitów,
rodzimych książąt o korzeniach słowiańskich. Detronizacja mitu Piastów na rzecz
Gryfitów dokonała się bezboleśnie, za
sprawą profesora Gerarda Labudy, który
stwierdził, że Gryfici nie byli skoligaceni
z Piastami, i za pełną aprobatą władz politycznych.
Krajobraz szczecińskiej mitologii szybko
pęczniał. Autor wymienia kolejne mity polityczne: pionierski, który zresztą nie ostał
się długo, bo ideologia pionierska kłóciła
się z ideą „powrotu na Ziemie Odzyskane”, czy mit miasta morskiego (a nie:
portowego!, Seestadt, a nie Hafenstadt,
jak było do 1945), co miało podnosić rangę
Szczecina i tworzyć z niego miasto wielkiej nadziei. Pisze o kulcie postaci, dając
za przykład Konstantego I. Gałczyńskiego,
który choć mieszkał w Szczecinie niecałe
trzy miesiące, był przedstawiany jako pisarz przede wszystkim szczeciński.

Neue Dokumentation zum Thema Polenhilfe während des Kriegsrechtes • Eine zweisprachige Publikation über die Unterstützung gewöhnlicher
deutscher Bürger für Polen während des Kriegszustandes ist unter dem Titel „Polenhilfe. Als Schmuggler für
Polen unterwegs. Pomoc dla Polski. Zostali przemytnikami dla Polaków” erschienen. Das Buch dokumentiert einen kleinen, bis dahin ungeschriebenen, jedoch
für die deutsch-polnischen Beziehungen besonders
wichtigen Abschnitt der Geschichte der Solidarität
zwischen Deutschen und Polen nach Ausrufung des
Kriegsrechts und dem Verbot der Solidarność in Polen.
Der Band wurde von den deutschen Journalisten mit
polnischer Abstammung – Barbara Cöllen und Bartosz
Dudek – sowie dem polnischen Historiker und
Deutschlandexperten Krzysztof Ruchniewicz herausgegeben. Die Autoren betonen, das Buch sei entstanden, um die gemeinsame Erinnerungskultur der Polen
und Deutschen zu fördern. Zudem bekäme die Jugend
die Chance zu erfahren, was gewöhnlicher menschlicher Anstand sowie die Solidarität
zwischen den Menschen und Völkern wirklich bedeute. Die Ehrenschirmherrschaft
übernahmen Lech Wałęsa und Norbert Blüm.

Nowa dokumentacja na temat pomocy dla Polski w stanie wojennym • Ukazała się dwujęzyczna publikacja opisująca pomoc zwykłych mieszkańców
Niemiec dla Polski w czasie stanu wojennego – „Polenhilfe. Als Schmuggler für Polen
unterwegs. Pomoc dla Polski. Zostali przemytnikami dla Polaków”. Książka dokumentuje „mały wycinek nieopowiedzianej jeszcze, niezmiernie ważnej dla stosunków polsko-niemieckich historii wielkiej fali solidarności Niemców z Polakami po
wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i zdelegalizowaniu Solidarności”. Tom
powstał pod redakcją niemieckich dziennikarzy polskiego pochodzenia Barbary Cöllen
i Bartosza Dudka oraz polskiego historyka i niemcoznawcy Krzysztofa Ruchniewicza.
Autorzy zwracają uwagę, że książkę wydano, by służyć „pielęgnowaniu kultury wspólnej pamięci Polaków i Niemców”, a młodzież zyskała szansę „poznania, czym jest
zwykła ludzka przyzwoitość, solidarność ludzi i narodów”. Honorowy patronat nad
publikacją objęli Lech Wałęsa i Norbert Blüm.
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Rozważania Musekampa można by kontynuować i napisać obszerną pracę o mitach, które były i są związane z ziemiami
włączonymi do Polski w 1945 roku. Jeśli
chodzi o Szczecin trzeba by uwzględnić
próby przyswojenia miastu mitologii Kresów, opisać mit zagrożenia niemieckiego,
„miasta szabru i bimbru mocnego jak
dżin”, czy miasta o wyjątkowo dobrym położeniu, „pełnego słońca”, a także mit
Odry, którą nawet w pracach naukowych
przedstawiano tak, jakby skutkiem samego włączenia jej nurtu w granice Polski
miała przynieść dobrobyt położonym nad
nią terenom.
Powiedzieć można, idąc oczywiście dalej
niż Musekamp, że do dziś szczecinianie
ulegają pokusie mitologizowania. Poddają
się deprymującemu mitowi miasta prowincjonalnego, przedmieścia Berlina, spychanego przez Warszawę (i Gdańsk!) na
margines, pozbawionego centrum i staromiejskiego rynku, co urasta do rangi fatum, świadomie niszczonego. Nadal
kreuje się też mity pozytywne, jak choćby
miasta od wieków wielokulturowego (jest
to jednak ucieczka przez zgodą na przeszłość niemiecką), czy też mit „miasta
przełomów”, dla którego zasadnicze znaczenie miały polityczne przesilenia w latach PRL. Akcentuje się w tych działaniach
podmiotowość
Szczecina
i uwypukla przeświadczenie, że jest ona
negowana (pomniejszana) w ogólnopolskich obrazach pamięci czasu walk o wolność. Gdyby więc dziś opisać „szczeciński
typ Polaka”, to można by dojść do
wniosku, że to ktoś, kto nauczył się żyć
w przestrzeni zmitologizowanej. Poza nią
czuje się bezradny, ba! – pokrzywdzony.
Miasto odczuwa to szczególnie boleśnie,
gdy sądy zmitologizowane stają się argumentami przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i społecznych.

***
Książka Jana Musekampa jest rozwinięciem spostrzeżeń, jakie autor poczynił
podczas pierwszego spaceru przez miasto.
Autor zauważa, że krytykowane dziś przez
szczecinian ingerencje w miejską przestrzeń wynikały w dużej mierze nie z widzimisię powojennych architektów i urbanistów, lecz były zbieżne z ogólnymi
wówczas w Europie tendencjami. Chodziło o to, by w myśl Karty Ateńskiej pozytywnie dla miast wykorzystać zniszczenia wojenne, tworząc przestrzenie mniej
zurbanizowane, a bardzie zhumanizowane. W wielu miastach, zwłaszcza niemieckich, nie odbudowywano ciasnych

•

dzielnic staromiejskich, lecz tworzono
w nich nowe przestrzenne rozwiązania.
Ale Musekamp zauważa też, że jedyne
osiedle socrealistyczne w centrum Szczecina zbudowano respektując dawne, niemieckie założenia. Pisze, że zbudowana
po wojnie arteria, która odcina miasto od
Odry, to realizacja pomysłu jeszcze niemieckiego, do którego nawiązał pierwszy
polski prezydent Szczecina, urbanista,
Piotr Zaremba. Idea kontynuacji da się
więc zauważyć w całej powojennej historii
Szczecina, mimo głoszonej tuż po wojnie
tezy, że zostanie zbudowany na nowo jako
miasto czysto polskie. Kontynuację można
dostrzec też w architekturze lat 60. i 70.,
która wyraźnie nawiązuje do przedwojennego szczecińskiego modernizmu
uczniów Bauhausu.
Na przykładzie losów niektórych pomników pokazuje Musekamp charakterystyczne zmiany stosunku szczecinian do
kulturowej tradycji miasta. Zaznacza przy
tym, że historia zatoczyła wyraźny krąg:
po wojnie niszczono niemieckie pomniki
i stawiano w ich miejsce pomniki nowe,
a dziś niektóre pomniki się przywraca.
W 1947 roku Szczecin przekazał Warszawie statuę Colleoniego, niemiecką kopię
weneckiej rzeźby, a w roku 2002 Colleoni
wrócił do Szczecina. Na domiar wszystkiego stanął nie w muzeum, gdzie był
wcześniej, lecz na centralnym, reprezentacyjnym placu (inna rzecz, że plac ten
nie stał się dzięki temu ulubionym miejscem spotkań, jak chciałby autor). W połowie lat 60. przekazano do NRD rzeźbę
Ernsta Barlacha „Matka Ziemia”, a niedawno w Szczecinie ustawiono jej kopię.
Dodajmy jeszcze, że dwa lata temu z magazynów muzeum wydobyty został i odnowiony marmurowy pomnik Fryderyka
II, który stoi teraz w berlińskim Bode-Museum (w 2015 wróci do Szczecina).
Po wojnie niszczono wszystkie napisy
niemieckie (było to nakazane przez
prawo), a od jakiegoś czasu, w gmachach,
uznanych już po wojnie za zabytkowe,
przywraca się oryginalne kolory ścian, freski, w tym niemieckie napisy, na przykład
w stuletnim Urzędzie Wojewódzkim, czy
na gmachu jednej ze stuletnich szkół.
Miejsca szczecińskiej pamięci historycznej nie są już więc związane wyłącznie
z kulturą polską, lecz upamiętniają długie
trwanie miasta. Widać to na przykład na
Cmentarzu Centralnym, w Zamku Książąt Pomorskich, czy w katedrze św. Jakuba, gdzie są kaplice Gryfitów, Sybiraków,
AK-owców, rodu Wedlów, Solidarności,
gdzie jest też wmurowana po 1990 roku
tablica, upamiętniająca XIX-wiecznego
kantora i kompozytora, Carla Loewego.

K U LTU R

•

KULT URA

•

W powojennym opanowywaniu Szczecina Musekamp wyróżnia dwa istotne paradygmaty. Pierwszy charakteryzował się
tym, że mieszkańcy, opanowując miasto,
nadawali mu nowe, swoje znaczenia, a cechą drugiego, współczesnego, jest to, że
opanowując je nadal, przywracają mu też
jego dawną pamięć. Przykładem tego są
zbudowane na starych fundamentach
nowe domy na zniszczonym w czasie
wojny podzamczu, którym zrekonstruowano stare fasady, czy też odnowione
herby Prus i Fryderyka I na gmachu muzeum i na barokowych bramach miejskich. Można więc zauważyć, że miasto,
jeśli się je uważnie czyta, ma swój kod,
w którym utrwala różne fragmenty swego
losu. Eklektyzm jest jego ważną cechą.
Dodać tu można, że termin „eklektyzm”
stracił w Szczecinie wydźwięk pejoratywny. Dzięki uporowi historyków sztuki
nie jest już „zlepkiem cech”, jak mówiono
dawnej, lecz ważnym i atrakcyjnym wyróżnikiem zabudowy Szczecina z przełomu XIX i XX wieku, o czym pisze się
w przewodnikach.

kontekstu plebiscyt „Gazety Wyborczej”
dałby taki sam wynik?

***
Metamorfoza się dokonała, co Musekamp
opisał w swojej rzeczywiście pasjonującej
książce. Skrupulatnie odczytał tekst
miasta, które podczas pierwszego spaceru
zadało mu tyle pytań, co nie znaczy jednak, że powiedział wszystko.
Miasto jednak żyje i metamorfoza będzie
trwać. Każde nowe pokolenie jego mieszkańców będzie odpowiadało na pytania
podobne do tych, na jakie odpowiadał autor. Każde będzie konstruowało swój jego
obraz i swoją mitologię.
Książka Jana Musekampa, poświęcona
Szczecinowi, potwierdza i dopełnia wnioski, do jakich doszli autorzy książek
o miastach podobnych. Wszystkie układają się w bardzo pożyteczną monografię
ich wspólnych powojennych losów.
Bogdan Twardochleb
dziennikarz, mieszka w Szczecinie.

***
Część trzecia książki, najbardziej współczesna, we wnioskach ogólnych uzasadnia
tezę, że dokonała się metamorfoza miasta:
nie ma Stettina, jest Szczecin, którego
mieszkańcy sami budują jego tożsamość,
nie oglądając się na opinie z zewnątrz,
a często na przykład wbrew Warszawie,
mimo że wielu z nich właśnie w Warszawie robi kariery. Cenią też kontakty z niemieckimi szczecinianami, którzy również,
po wielu latach, zaaprobowali dzisiejszy
Szczecin. Nie odgradza się on już od swojej niemieckiej przeszłości, lecz wpisuje
ją we współczesny kod (nie wszystkim to
się podoba). Dla Musekampa najbardziej
spektakularnym przykładem zmiany był
plebiscyt „Gazety Wyborczej” na szczecinianina stulecia, w którym pierwsze
miejsce zajął Piotr Zaremba, pierwszy polski prezydent miasta, a drugie – Hermann
Haken. Dwóm placom w mieście nadano
wtedy imiona Hermanna Hakena i Friedricha Ackermanna, niemieckich nadburmistrzów z przełomu XIX i XX wieku. To
dobre przykłady, ale szkoda, że u Musekampa zawieszone jakby w próżni, że nie
zwrócił uwagi na ich bogate tło, związane
z przywracaniem pamięci o całej historii
Szczecina, także pamięci o Kresach
Wschodnich, związanej z przesiedleńcami, którzy przyjechali po wojnie właśnie
stamtąd. Można nawet zaryzykować pytanie, czy bez tak bogatego i wielorakiego
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Wolfgang Nicht

Neubeginn – das Kraszewski-Museum in Dresden
Im vergangenen Jahr musste das Kraszewski-Museum 160 Exponate
an das Warschauer Literaturmuseum zurückgeben. Es drohte das
Ende des Dresdner deutsch-polnischen Museums. Doch die traditionsreiche Einrichtung konnte gerettet werden.

Ist von „polnischen Orten“ in Dresden
die Rede, denkt man vor allem an den Alten Katholischen Friedhof in der Friedrichstadt und an das Kraszewski-Museum
in der Dresdner Neustadt. Beide Orte verbindet etwas, nämlich der Kampf der Polen um ihre staatliche Souveränität im 19.
Jahrhundert und die Emigration polnischer Patrioten nach dem Novemberaufstand 1830 und dem Januaraufstand
1863/64. Viele Soldaten, Offiziere, aber
auch Literaten und Intellektuelle kamen
nach Dresden, zogen weiter nach Frankreich, in die Schweiz oder nach Amerika
oder blieben hier und fanden auf dem besagten Friedhof ihre letzte Ruhestätte.
Eine besondere Stellung nimmt Józef
Ignacy Kraszewski (1812–1887) ein. Als er,
der vom Zaren aus Polen Ausgewiesene,
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im Februar 1863 nach Dresden kam, war
er bereits ein anerkannter und sehr produktiver Journalist und Schriftsteller. J. I.
Kraszewski war auch in seinen zwanzig
Dresdner Jahren sehr aktiv: als Journalist
und Historiker, als Dichter und Romancier, als Verleger und politischer Akteur.
All das verschaffte ihm einen entsprechenden Wohlstand. Neben seiner Stadtwohnung besaß er im Preußischen Viertel
am nördlichen Rande der Stadt ein Sommerhaus. Die kleine Villa hatte er 1873 gekauft. Hier schrieb er auch die sogenannte Sachsentrilogie mit den Büchern
„Gräfin Cosel“, „Brühl“ und „Aus dem Siebenjährigen Krieg“. Eigentlich müsste
von einer Pentalogie die Rede sein, gehören doch in diese Romanreihe zur sächsisch-polnischen Geschichte auch „Der
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Gouverneur von Warschau“ und „Feldmarschall Flemming“. Schon früh bemühte sich Kraszewski um eine Übersetzung der „Cosel“ ins Deutsche und bat
seine Geliebte Christine von Thaler darum. Ihr Urteil fiel aber nicht allzu
schmeichelhaft aus, sei das Buch doch
„breit, oft schwerfällig und in seiner Gehässigkeit gegen den Sachsenkönig [August den Starken] nicht immer erquicklich“. Dessen ungeachtet werden diese
fünf Romane, vor allem „Gräfin Cosel“,
in Polen wie in Deutschland immer noch
viel gelesen; sie waren auch die Grundlage der Fernsehproduktion „Sachsens
Glanz und Preußens Gloría“.
Weniger bekannt ist eine andere Verbindung von Kraszewski zu Dresden. Die
Oper „Manru“ von Jan Ignacy Paderewski
geht auf die schon 1843 von Kraszewski
geschriebene Novelle „Die Hütte hinter
dem Dorf“ zurück. Noch vor der polnischen Erstaufführung im Juni 1901 in
Lwów (Lemberg) fand die Welturaufführung von „Manru“ am 29. Mai 1901 in
der Dresdner Semperoper statt.
Das Gartenhaus in der Nordstraße, wo
Kraszewski sehr zügig und ohne viel Änderungen an seinen Romanen und Korrespondenzen schrieb, wurde bis 1960
als Wohnhaus genutzt. Schon im Juli 1958
wurde eine zweisprachige Gedenktafel
mit einem Porträtrelief des Dichters an
dem Gebäude angebracht, und es entstand die Idee, hier ein ständiges Museum einzurichten. Das Konzept der Ausstellung erarbeitete die Kustorin des
Adam-Mickiewicz-Literaturmuseums
Warschau, Frau Zofia Wolska-Grodecka
(1926–2011). Die Exponate, Eigentum des
Adam-Mickiewicz-Museums, zeigten
nicht nur Leben und Schaffen Kraszewskis, sondern auch die Verbindung
zahlreicher Immigranten des 19. Jahrhunderts zu Dresden. Und es wurde jene Periode dargestellt, als Sachsen und Polen
unter einer Krone waren. Schließlich
spielt diese Zeit im Dresdner Schaffen
Kraszewskis eine zentrale Rolle. Die Bedeutung dieses Museums für Polen zeigt
die Tatsache, dass Stanisław Lorentz 1973
in seinem Sammelband „Museen und
Sammlungen in Polen“ auch einige polnische Museen im Ausland darstellt, darunter sehr ausführlich das Dresdner
Kraszewski-Museum.
Mit dem Kulturabkommen zwischen
der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland wurde 1999 ein neuer
Rahmen geschaffen: Das Museum wurde
zu einer Einrichtung des Stadtmuseums
Dresden, die Ausstellung wurde aktualisiert und das Anwesen mit seinem schö-
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nen Garten renoviert. So konnte am 17.
Juni 2001 das Haus neu eröffnet werden.
2002 wurde das Gebäude, unmittelbar
an dem sonst beschaulichen Bach Prießnitz gelegen, beim großen Hochwasser
überflutet. Alle Exponate konnten in das
Obergeschoss gebracht werden, sodass
sie keinen Schaden nahmen. Das Haus
musste aber teilweise erneut renoviert
werden.
Józef Ignacy Kraszewski wurde 1812 in
Warschau geboren; 1887 starb er in Genf.
Wir begehen also in diesem Jahr sein 200.
Geburtsjubiläum und seinen 125. Todestag. Als man im Herbst 2011 daranging,
diese Jahrestage in seinem Museum in
Dresden vorzubereiten, erreichte uns die
Nachricht von einem möglichen Ende der
Museumsstätte. Ein 2001 vom Sejm beschlossenes Gesetz legt fest, dass Museumsgut, das älter als 50 Jahre ist, für
höchstens fünf Jahre außerhalb Polens
bleiben darf. Das betraf auch die 160 Objekte des Kraszewski-Museums.
Trotz umfangreicher Bemühungen der
Stadt Dresden, der Museumsleitung, der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen
und vieler anderer konnte der Beschluss
nicht abwendet werden. Am letzten Öffnungswochenende – bevor im Dezember
2011 die Rückführung der Objekte erfolgte
– erlebte das Museum einen wohl nie gekannten Ansturm von Besuchern.
Bis dahin hat das Museum mehrere
Funktionen erfüllt. Neben der Dauerausstellung zu Kraszewski und seiner Zeit
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gab es Sonderausstellungen, vor allem
auch zum gegenwärtigen Polen. Regelmäßig wurde zu Vorträgen, Konzerten, Festen und Ferienprogrammen zum Thema
Polen eingeladen. Die Nordstraße 28 ist
aber auch der offizielle Sitz der DeutschPolnischen Gesellschaft Sachsen wie auch
der Polonia Dresden, die mit vielen Veranstaltungen dort präsent sind. Es ist
eben nicht nur ein Museum, sondern ein
Ort der deutsch-polnischen Begegnung
in Dresden.
Sehr schnell fiel in der Stadt eine Entscheidung. „Es gibt keine Schließung. Es
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wird eine Lösung geben, die die deutschpolnische Zusammenarbeit weiter ermöglicht“, verkündete der Direktor der Museen der Stadt Dresden Gisbert
Porstmann, als er die Rückführung der
Exponate bekannt geben musste. Sofort
nach der Räumung hat die Stadt das Museum renoviert und bereits am 11. Februar
2012 mit der Ausstellung „Polacy z wyboru – Polen aus freier Wahl“ über
deutschstämmige Familien im Warschau
des 19. und 20. Jahrhunderts wiedereröffnet. Nicht nur die Leitung des Stadtmuseums, sondern auch die Stadt Dresden
mit ihrer Oberbürgermeisterin stehen
zum Erhalt des Museums, wofür der
große Anklang bei der Neueröffnung sicher ein starkes Argument ist.
Das Kraszewski-Museum mit seiner Leiterin Frau Joanna Magacz ist auch Organisator der „Tage der polnischen Kultur“,
die ein Schaufenster des modernen Polens sein wollen. In diesem Jahr finden
sie vom 19. bis 22. September statt.
Das Museum und sein Café sind mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Wolfgang Nicht
Vorstandsmitglied der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft Sachsen e. V., Dresden.
Fotos: Museen der Stadt Dresden
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Wolfgang Nicht

Nowy poczatek Muzeum Kraszewskiego
w Dreznie

Przed rokiem Muzeum Kraszewskiego musiało zwrócić 160 eksponatów warszawskiemu Muzeum
Literatury. Groziło to zamknięciem polsko-niemieckiego muzeum w Dreźnie. Zasłużona placówka
została jednak uratowana.

Gdy mowa o „polskich miejscach” w Dreźnie, myśli się przede wszystkim o Starym
Cmentarzu Katolickim w dzielnicy Friedrichstadt i o Muzeum Kraszewskiego
w drezdeńskiej dzielnicy Neustadt. Oba
miejsca łączy jedno: walka Polaków o ich
suwerenność państwową w XIX wieku
i emigracja polskich patriotów po powstaniu listopadowym 1830 roku i powstaniu
styczniowym 1863–64. Do Drezna przybyło
wówczas wielu żołnierzy, oficerów, a także
literatów i intelektualistów, którzy wyruszali w dalszą drogę do Francji, Szwajcarii
lub do Ameryki albo tutaj zostawali i znajdowali ostatnie miejsce spoczynku na
wspomnianym cmentarzu.
Szczególne miejsce wśród nich zajmuje
Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887). Gdy
wydalony z Polski przez cara przybył do
Drezna w lutym 1863 roku, był już szanowanym, szalenie kreatywnym dziennikarzem i pisarzem. Także w czasie swoich
dwudziestu drezdeńskich lat był Kraszewski bardzo aktywny – jako dziennikarz, historyk, poeta i powieściopisarz, jako wydawca i działacz polityczny. Wszystko to
zapewniało mu dostatnie życie na odpowiednim poziomie. Oprócz mieszkania posiadał w pruskiej dzielnicy na północnym
skraju miasta dom letni. Małą willę kupił
w 1873 roku. Tutaj też napisał tak zwaną
trylogię saską, złożoną z powieści „Hrabina
Cosel”, „Brühl” i „Z siedmioletniej wojny”.

Właściwie należałoby mówić o pentalogii,
gdyż do tego cyklu powieści o historii polsko-saskiej należą także „Starosta warszawski” i „Skrypt Fleminga”. Kraszewski dość
wcześnie zabiegał o tłumaczenie „Hrabiny
Cosel” na język niemiecki i poprosił o to
swoją ukochaną, dziennikarkę Christine
von Thaler. Jednak jej ocena powieści nie
wypadła pochlebnie, uważała, że jest ona
„rozwlekła, często przyciężka i w swojej
zjadliwości wobec króla saskiego (Augusta
II Mocnego) nie zawsze przyjemna”. Po-

mimo to pięć wspomnianych powieści,
a przede wszystkim „Hrabina Cosel”, wciąż
jeszcze cieszy się poczytnością zarówno
w Polsce, jak i w Niemczech; na ich podstawie powstał także wschodnioniemiecki
film telewizyjny „Blask Saksonii i chwała
Prus”.
Mniej znana jest innego rodzaju więź
Kraszewskiego z Dreznem. Opera „Manru”
Jana Ignacego Paderewskiego powstała na
podstawie napisanej przez Kraszewskiego
już w 1843 roku noweli „Chata za wsią”.
Jeszcze przed polską premierą w czerwcu
1901 roku we Lwowie odbyła się 29 maja
1901 roku w drezdeńskiej Semperoper jej
prapremiera światowa.
Dworek w ogrodzie przy Nordstraße,
gdzie Kraszewski szybko i niemal bez poprawek pisał powieści i listy, użytkowany
był do 1960 roku jako budynek mieszkalny.
Już w lipcu 1958 roku na budynku została
umieszczona dwujęzyczna tablica pamiątkowa z wizerunkiem poety, powstał także
pomysł urządzenia stałego muzeum. Koncepcję wystawy opracowała Zofia WolskaGrodecka (1926–2011) – kustosz Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Eksponaty, własność warszawskiego muzeum, ilustrowały nie tylko życie
i twórczość Kraszewskiego, ale i związki
licznych XIX-wiecznych imigrantów
z Dreznem. Zaprezentowany został także
okres, w którym Saksonia i Polska znajdo-
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wały się pod jedną koroną. To przecież właśnie ta epoka odgrywa w drezdeńskiej twórczości Kraszewskiego główną rolę. O znaczeniu muzeum świadczy fakt, że
Stanisław Lorentz w 1973 roku w publikacji
„Muzea i zbiory w Polsce”, prezentując
także kilka muzeów zagranicznych, obszernie pisze także o drezdeńskim Muzeum
Kraszewskiego.
Umowa o współpracy kulturalnej między
Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec z 1999 roku stworzyła nowe
warunki działalności: muzeum stało się częścią Miejskich Muzeów Drezna, wystawa
została uaktualniona, a posiadłość z pięknym ogrodem odrestaurowana. 17 czerwca
2001 roku obiekt można było ponownie
otworzyć. W 2002 roku budynek położony
tuż nad zwykle spokojną rzeczką o nazwie
Prießnitz [dopływ Łaby – przyp. tłum.] został w czasie wielkiej powodzi zalany. Wszystkie eksponaty udało się przenieść na górne
piętro, dzięki czemu nie zostały uszkodzone. Jednak sam budynek wymagał częściowo ponownej renowacji.
Józef Ignacy Kraszewski urodził się w 1812
roku w Warszawie, zmarł w 1887 roku
w Genewie. W bieżącym roku obchodzimy
więc dwusetną rocznicę jego urodzin i 125.
rocznicę śmierci. Kiedy jesienią 2011 roku
w siedzibie drezdeńskiego muzeum rozpoczynano przygotowania do obu rocznic,
dotarła wiadomość o możliwym końcu ist-
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nienia muzeum. Zgodnie z uchwaloną
przez Sejm w 2001 roku ustawą dobra muzealne liczące ponad 50 lat mogą pozostawać poza Polską najwyżej przez okres pięciu lat. Dotyczyło to także 160 obiektów
z Muzeum Kraszewskiego.
Mimo licznych starań ze strony władz
miejskich Drezna, kierownictwa muzeum,
przedstawicieli Towarzystwa NiemieckoPolskiego i wielu innych instytucji nie
udało się zapobiec tej decyzji. Podczas ostatniego weekendu, w który Muzeum było
otwarte, zanim w grudniu 2011 roku doszło
do zwrotu eksponatów, placówka przeżyła
chyba nieznany nigdy wcześniej najazd
zwiedzających.
Muzeum pełniło dotychczas szereg funkcji. Obok stałej ekspozycji o Kraszewskim
i jego czasach miały miejsce wystawy specjalne, przede wszystkim dotyczące współczesnej Polski. Regularnie zapraszało na
odczyty, koncerty, uroczystości, na specjalne programy w czasie wakacji i ferii.
Przy Nordstraße 28 znajduje się również
oficjalna siedziba Towarzystwa NiemieckoPolskiego w Saksonii, a także siedziba drezdeńskiej Polonii, która organizuje tam
wiele imprez. Jest to więc nie tylko muzeum, ale miejsce spotkań polsko-niemieckich w Dreźnie.
Bardzo szybko zapadła w Dreźnie jednak
inna decyzja. „Nie zamkniemy muzeum.
Znajdziemy rozwiązanie, które umożliwi
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dalszą współpracę polsko-niemiecką”,
oznajmił dyrektor Muzeów Miejskich
Drezna, Gisbert Porstmann, kiedy był zmuszony poinformować o zwrocie eksponatów. Natychmiast po zwolnieniu pomieszczeń miasto wyremontowało budynek i już
11 lutego 2012 roku Muzeum Kraszewskiego zostało ponownie otwarte, prezentując wystawę „Polacy z wyboru – Polen
aus freier Wahl” o rodzinach pochodzenia
niemieckiego, mieszkających w Warszawie
w XIX i XX wieku. Nie tylko kierownictwo
Muzeum Miejskiego, ale i władze miasta
z panią nadburmistrz popierają utrzymanie muzeum, a mocnym argumentem,
który za tym przemawia, jest na pewno potwierdzenie dobrej woli, wyrażane w czasie
ponownego otwarcia placówki.
Muzeum Kraszewskiego i jego dyrektorka Joanna Magacz jest także organizatorem „Dni kultury polskiej”, które mają
ambicje być oknem wystawowym nowoczesnej Polski. W tym roku odbędą się one
w dniach 19–22 września.
Muzeum i kawiarnia otwarte są od środy
do niedzieli w godzinach 13.00 – 18.00.
Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska

Wolfgang Nicht
członek zarządu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Saksonii, mieszka w Dreźnie.
Foto: Museen der Stadt Dresden
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